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        الشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقدير
  

ًأحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركـا فيـه كمـا ينبغـي لجـالل وجهـه وعظـيم سـلطانه، وُأثنـي  ً ً ً
ٕعليه الخير كله؛ على ما من به علي من إتمام هذا البحث وانجازه  .  

$﴿ :وأثني بالشكر لمن قرن اهللا شـكره بـشكرهما فـي قولـه تعـالى uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ ÷ƒy‰ Ï9≡uθ Î/ çµ ÷F n= uΗ xq …çµ •Β é& 

$ ·Ζ ÷δ uρ 4’n?tã 9÷δ uρ …çµ è=≈ |Á Ïùuρ ’ Îû È÷ tΒ% tæ Èβr& ö� à6ô© $# ’ Í< y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθ Î9uρ ¥’n< Î) ç��ÅÁ yϑ ø9$#﴾]وأســــــأل ]١٤:لقمــــــان ،

  .اهللا أن يبارك لهما في الدنيا واآلخرة، وأن يجزيهما عني خير الجزاء
ثــم أتوجــه بالــشكر والتقــدير إلــى جامعــة الطهــر والنقــاء الجامعــة اإلســالمية؛ التــي أتاحــت لــي 

  .فرصة الدراسة فيها، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، وكلية أصول الدين
ًولمــا كــان الــشكر حقــا ال بــد مــن أدائــه، ودينــا ال بــد مــن قــضائه، ووفــاء منــي ألهــل الفــضل  ً ً 

حفظـه اهللا _ عـصام العبـد زهـد : وأصحابه، فإني أتوجه بالـشكر الجزيـل إلـى فـضيلة األسـتاذ الـدكتور
ٕالمــشرف علــى هــذه الرســالة، علــى مــا أكرمنــي بــه مــن علــم، ونــصح، وتوجيــه، وارشــاد؛ طــوال فتــرة _ 
  .إلشراف، مع تواضع، وحسن خلق، فجزاه اهللا خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتها

   :كما أشكر أستاذي الكريمين

:�א������������ض����د� �

���א����������א���א���:�����وא���� �

  .على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، فلهم مني كل الشكر والتقدير
محمد أبو شعبان، الذي :  الدكتورى إال أن أتقدم بالشكر الجزيل إلُوال يسعني في هذا المقام

  .أثرى رسالتي بإرشاداته المفيدة
ًوأشــكر كــل مــن أســدى إلــي معروفــا مــن نــصح، أو توجيــه، أو غيــر ذلــك، فلهــم منــي جزيــل  ّ ْ َ

  .الشكر والثناء، وأدعو لهم بأن ينفع اهللا بهم، ويبارك في أعمارهم

 .... وعلى آله وصحبه أمجعني وعلى آله وصحبه أمجعني وعلى آله وصحبه أمجعني وعلى آله وصحبه أمجعني����ى سيدنا حممد ى سيدنا حممد ى سيدنا حممد ى سيدنا حممد  اللهم وسلم وبارك عل اللهم وسلم وبارك عل اللهم وسلم وبارك عل اللهم وسلم وبارك علىىىىوصلوصلوصلوصل
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 :א��	د��

إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
  أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

ً أن محمدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثيراال شريك له، وأشهد ً ً  .  
  : أما بعد

فقد انتشر في اآلونة األخيرة ظاهرة العالج بالقران الكريم، وهو أمر جيد، ولكن ما يثير 
جهلة ممن ليس لهم حظ من العلم الشرعي، ومن الالقلق، ويبعث األسف أن يتولى هذا األمر بعض 

ًلناس بالطب المادي، وتركوا األدوية الشرعية، فكان هذا باعثا لكتابة هذا البحث جهة أخرى اهتم ا
المتواضع رغبة مني في توضيح بعض المفاهيم الشرعية الصحيحة المتعلقة بهذا الموضوع، ولبيان 

”ãΑÍi ﴿ :أهمية الجانب اإليماني في عالج األمراض، فالقرآن هو العالج الرباني، كما قال تعالى t∴ çΡuρ 

zÏΒ Èβ# uö� à) ø9$# $ tΒ uθ èδ Ö!$ x� Ï© ×π uΗ ÷qu‘uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ t Ïϑ Î=≈ ©à9$# āωÎ) # Y‘$ |¡ yz ﴾]٨٢:اإلسراء.[  

  : سبب اختيار الموضوع: ًأوال
  . تناوله لموضوع حساس في واقعنا اليوم، واحتياج الناس إليه بشكل ملموس .١
 فانطلق بعضهم يبحث عـن أدويـة ألمراضـهم وهـم ظهور الصراع النفسي في قلوب بعض الناس .٢

 . في ذلك بين إفراط وتفريط

، انتـــشار األمـــراض النفـــسية، والجـــسدية التـــي ظـــل النـــاس يطرقـــون بهـــا أبـــواب العيـــادات النفـــسية .٣
فيرجعـــون حـــاملين خيبـــة األمـــل بـــين أيـــديهم مـــضيعين ديـــنهم فـــي البحـــث عـــن العـــالج، راجعـــين 

 . بأمراض أخرى

عــالج بالرقيــة الــشرعية، كــي يتــسنى معالجــة المرضــى بهــا، ولتــؤتي ثمارهــا كــشف الــستار عــن ال .٤
 . بإذن اهللا

كثرة السحر، وانتشار السحرة، والمشعوذين، والدجالين، وتجربتي العملية بالعالج بالقرآن .٥ . 

 : أهمية الموضوع: ًثانيا

ليل منهم من يعـرف عند النظر في حال الناس، فالكثير منهم يخطئ في فهم الرقية وكيفيتها، وق .١
الرقيـة الـشرعية الخاليـة مــن شـرك، أو محظـور، وهــذا أمـر خطيـر، فكـم هــم الـذين ال يفرقـون بــين 

  . الراقي الصادق والكاذب
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ًالكثيــر مــن النــاس نــصبوا أنفــسهم منــصب القيــادة فـــي هــذا األمــر، وهــم ليــسوا أهــال لــه، فأخـــذوا  .٢
 . ارة بالمساومة، واالحتياليستنزفون أموال مرضاهم، وتحول األمر إلى جباية، وتج

ًالكثير من الناس فـي يومنـا هـذا يطرقـون أبـواب كبـار العلمـاء، وطلبـة العلـم لـيال ونهـارا مـستفتين  .٣ ً
عـن الرقــى الـشرعية الــسليمة مـن الــشرك، أو عـن الرقــاة المـستقيمين الــصادقين، أو عـن الكيفيــات 

 .الموافقة للسنة

ن يـرقيهم علـى الـشفاء، وتفـصيلها فـي البحـث إن هذا البحث سيساعد الكثير من المرضـى، أو مـ .٤
 .شاء اهللا

 :الدراسات السابقة: ًثالثا

ُلــم أجــد فــي هــذا الموضــوع فيمــا اطلعــت عليــه بعــد البحــث  ًوالــسؤال، أن أحــدا قــد صــنف فيــه ْ 
َرسالة علمية، ولكن كتب في موضوعات ذات صلة، مثل  ِ المنهج القرآني في عـالج الـسحر والمـس (ُ

) الرقيـة الـشرعية بـين الهـدي النبـوي والعلـم الحـديث(و كتاب للـشيخ أسـامة العوضـي، ووه) الشيطاني
وهـو كتـاب ) دليـل اإلنـسان لعـالج الـسحر والحـسد والجـان(وهو كتاب للدكتور جمال محمد الزكـي، و

وهـو كتـاب ألبـي ) فتح المغيث في الـسحر والحـسد ومـس إبلـيس(للشيخ علي بن أحمد الطهطاوي، و
وهـو ) وفتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعـين(ن صالح آل مبارك، عبيدة، ماهر ب

  .  كتاب ألبي البراء، أسامة بن ياسين المعاني
 : منهج البحث: ًرابعا

  . االعتماد على المصادر األصلية، والمراجع المعتمدة مع قلتها قدر اإلمكان .١
 .االعتماد على أقوال أهل العلم من مصادرها األصلية .٢

 . ومن اللقاءات، والزيارات، واالتصاالت الشخصية بالعلماء، االستفادة من الفتاوى المعاصرة .٣

 . الترجمة لألعالم المغمورين .٤

 . االبتعاد عن اإلسهاب، أو االستطراد فيما له صلة بعيدة عن الموضوع .٥

 . كتابة اآليات بالرسم العثماني معزوة إلى سورها .٦

ًة غالبــا، مراعيــا عنــد تخــريج األحاديــث ذكــر اســم الكتــاب، ثــم االعتمــاد علــى األحاديــث الــصحيح .٧ ً
 .الجزء، والصفحة، ورقمه إن وجد

عند اإلحالة أكتفي بذكر اسم الكتـاب مـع اسـم مؤلفـه، ورقـم الجـزء، والـصفحة، وذكـر أسـماء هـذه  .٨
 . الكتب، ومؤلفيها كاملة في فهرس المراجع

: ًيـــه شـــيئا، فـــإنني أشـــير إلـــى ذلـــك بقـــوليًإذا نقلـــت الكـــالم، واختـــصرت منـــه شـــيئا، أو أضـــفت إل .٩
 ". بتصرف"
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ذكر الترجمة عند أول ذكر للعلم في ثنايا البحث في الهامش، وذكر مصدر الترجمة مع اسم  .١٠
 . الكتاب، ومؤلفه، ورقم الجزء، والصفحة

        :خطة البحث: ًخامسا

  :تاليقام هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة على النحو ال

  التمهيد
  .ًتعريف الرقية لغة واصطالحا: ًأوال
  .نشأة الرقية وتاريخها: ًثانيا
  .حكم العالج بها: ًثالثا
  .الفرق بين الرقية والتميمة والتولة والنشرة والودعة: ًرابعا

  .أثر الرقية في المجتمع: ًخامسا
  الفصل األول

  أركان الرقية وأنواعها 
  :           وفيه ثالثة مباحث

  .أركان الرقية: المبحث األول
   .الراقي وشروطه وآدابه:          المطلب األول
  .المرقي وشروطه:          المطلب الثاني
  .المرقي منه وأنواعه:          المطلب الثالث
  .المرقي به:          المطلب الرابع

  .أنواع الرقية:  المبحث الثاني
  . الشرعيةالرقية:          المطلب األول
  .الرقية غير الشرعية:          المطلب الثاني

  الفصل الثاني

     كيفية العالج بالرقية الشرعية
  : وفيه ثالثة مباحث     

  .الرقية قبل وقوع الداء:    المبحث األول
  .الرقية بعد وقوع الداء:   المبحث الثاني
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  .كيفية رقية األمراض غير العضوية : المبحث الثالث
  : وفيه ثمانية مطالب 
  . رقية السحر:المطلب األول  

  :         وفيه النقاط التالية
  . تعريف السحر
  . أنواع السحر

  . كيفية الرقية من السحر
  . رقية العين:المطلب الثاني
  . والصرع،  رقية المس:المطلب الثالث
  . رقية المصيبة:المطلب الرابع

  . رقية الوسوسة:المطلب الخامس
  .واألرق المانع من النوم،  رقية الفزع : السادسالمطلب

  . الرقية من األحالم المزعجة:المطلب السابع
  .  رقية البيت:المطلب الثامن

  
  الفصل الثالث

  أحكام متعلقة بالرقية
  :وفيه ثالثة مباحث        

  :أحكام تخص المرأة في الرقية: المبحث األول
  :         وفيه ثالثة مطالب

  .والمرأة على الرجل، قراءة المرأة على المرأة: طلب األولالم       
  .حكم النظر ومس المرأة أثناء الرقية:         المطلب الثاني
  .حكم الخلوة بالمرأة األجنبية من أجل الرقية:         المطلب الثالث

  .حكم رقية أهل الكتاب للمسلمين: المبحث الثاني
  .� ا�������� أ�� ا���ة ��: ا�
	�� ا�����

 



 

�����א�
���د �� �� ������������������������������������������������������������������������������������ ��� 
 

 
  

 
١ 

 

  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 التمهيد

  
  .ًتعريف الرقية لغة واصطالحا :ًأوال

  .نشأة الرقية وتاريخها :ًثانيا
  .حكم العالج بها :ًثالثا

  .الفرق بين الرقية والتميمة والتولة والنشرة والودعة :ًرابعا

  .أثر الرقية في المجتمع :ًخامسا



 

�����א�
���د �� �� ������������������������������������������������������������������������������������ ��� 
 

 
  

 
٢ 

  :ًتعريف الرقية لغة واصطالحا :ًأوال
   :تعريف الرقية لغة: الفرع األول

  .بضم الراء، مصدر مأخوذ من مادة الراء، والقاف، والحرف المعتل: قيةالر
  :)١(من حيث المعنى أصول ثالثة متباينة" رقى"ولمادة 
ى الشيء رقيا ورقوا، وارتقى يرتقي وترقى صعد ورقى غيره، َورقى إل، )٢( الصعود واالرتفاع:األول َ َ ُ َُ َ َ ً ًُّ ِّ ِ

َوالمرقاة والمرقاة الدرجة الواحدة من مراقي الدرج َ َْ ًِّرقيت في السلم َأرقى رقيا: قولك”: ومنه ،)٣(ِْ ُِ ََ ْ ّ  ُ“)٤( ،
ρ÷﴿: ّاهللا جل ثناؤهقال  r& tβθä3 tƒ y7 s9 ×M øŠt/ ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 4’n∋ ö� s? ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# s9uρ š∅ ÏΒ ÷σœΡ y7 ÍhŠÏ% ã� Ï9 4®L ym 

tΑÍi” t∴ è? $ uΖ øŠn= tã $ Y7≈ tF Ï. …çν äτt� ø) ¯Ρ 3 ö≅è% tβ$ ys ö7ß™ ’ În1 u‘ ö≅yδ àMΖ ä. āωÎ) # Z� |³ o0 Zωθ ß™   أو:يعني( ،]٩٣:اإلسراء[﴾‘§

ِ في درج إلى السماء، ولن نصدقك من أجل رقيك إلى السماء تصعد ًحتى تنزل علينا كتاباُ  يأمرنا 
  .)٥()باتباعك واإليمان بك

ِارق على ظلعك: "والعرب تقول َْ َ أي اصعد بقدر ما تطيق، وال تحمل على نفسك ما ال تطيقه" ْ ُ ُ ْ َ
)٦(.  

 أن الرقية وسيلة يصعد بها المريض ويرتفع من درجة المرض إلى درجة :ويتضح مما سبق
ُالرقوة الدعص: الثاني و،الشفاء ْ  ُ ْ )وجمعها الرقا، و،من الرمل) ٧ ِيقال رقو بال هاء ٌ َْ

:  الرقية:الثالث ،)٨(
ّاسترقيته فرقاني رقية فهو راق، إذا عوذ ونفث في عوذته: وتقول، )٩(العوذة

: ، ومنه قوله تعالى)١٠(
﴿Hξ x. # sŒ Î) ÏM tó n= t/ u’ Í∋# u�©I9$# ∩⊄∉∪ Ÿ≅ŠÏ% uρ 2ôtΒ 5−# u‘ ﴾]ُأن الروح بلغت الحنج: أي (،]٢٧،٢٦:القيامة ُْ رة، ّ

                                                 

 .، بتصرف يسير٢/٤٢٦، "رقى"معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة ) ١(

، ولسان العرب، البن منظـور، مـادة ٢/٦٢١، "رقى"النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، مادة : انظر) ٢(
 .٢/٤٢٦، "رقى"، ومعجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة ١٤/٣٣١، "رقا"

 .١٤/٣٣١، "رقا"مادة  لسان العرب، البن منظور، )٣(

 .٢/٤٢٦، "رقى"البن فارس، مادة معجم مقاييس اللغة، ) ٤(

 .١٧/٥٥٤تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن، للطبري، ) ٥(

 .  ٣/٢٦٩، "رقا"، وتهذيب اللغة، لألزهري، مادة ١٤/٣٣١، "رقا"مادة لسان العرب، البن منظور، ) ٦(

ّالدال والعين والصاد أصل يدل على دقة ولين: دعص) ٧( ِ  ُفالدعص، ٌ ْ  : ما قـلْودق مـن الرمـل، والدعـصاء   : ُاألرض
ْالسهلة  . ٢/٢٨٣، "دعص"معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة. 

 .  ٣/٢٦٩، "رقا"، وتهذيب اللغة، لألزهري، مادة ١٤/٣٣١، "رقا"مادة  لسان العرب، البن منظور، )٨(

 ).١٦٦٤:ص(، "رقي"ز آبادي، مادة ، والقاموس المحيط، للفيرو١/٢٦٧، "رقي" مختار الصحاح، للرازي، مادة )٩(

 .، بتصرف يسير١٤/٣٣١، "رقا"مادة  لسان العرب، البن منظور، )١٠(
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ّحيث تخرج األنفاس األخيرة فال يسمع صوتها إال في جهة الترقوة، وهي آخر حاالت  َ
  . )١()االحتضار

  .؟)٢(من راق يرقي، أو هل من طبيب يشفيه: وقيل
ًأن الراقي التجأ إلى الرقية، أو إلى من جعل الرقية سببا للشفاء، أو المرقي التجأ : ويتضح مما تقدم 

  . إلى الراقي
ُالعوذة التي يرقى بها صاحب اآلفة، كالحمى والصرع، وغير ذلك من : الرقية”:)٣(ن األثيرقال اب
  .)٤(“اآلفات

ًالعين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو االلتجاء إلى  :فالتعويذ في اللغة  ٌ
ًتقول أعوذ باهللا، جل ثناؤه، أي ألجأ إليه تبارك وتعالى، عوذا ، الشيء ْ َ ُ ًأو عياذا ُ، والعوذة)٥(ِ َ : َبالهاء: (ُ
ُالرقية َْ ٍيرقى بها اإلنسان من فزع َأو جنون) ّ ُ ٍُ ََ َِ ُ ِ ْ

)٦(.  
ٕإن الرقى أخص من التعوذ، واال فالخالف في الرقى  : ُلكن يحتمل أن يقال”: قال ابن حجر 

  .)٧(“وما يتوقعمشهور، وال خالف في مشروعية الفزع إلى اهللا تعالى وااللتجاء إليه في كل ما وقع 
هو المراد، والمقصود في هذا ) هي العوذة: أن الرقية( أن األصل الثالث للكلمة وهو :ويرى الباحث

َما يلتجأ إليه، ويعتصم به اإلنسان من السوء: الملتجأ، أي: فالرقية في اللغةالبحث،  َُ ْ  .   

                                                 

 .٢٩/٣٥٨التحرير والتنوير، البن عاشور،  تفسير )١(

 .١٩/١١١تفسير الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي،  )٢(

المحــدث اللغــوي األصــولي :  الــدينالمبــارك بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري، أبــو الــسعادات، مجــد) ٣(
ومــات ســنة  ،)هـــ٥٤٤(المــشهور بــابن األثيــر، مــن مــشاهير العلمــاء، وأكــابر النــبالء، وأوحــد الفــضالء، ولــد ســنة 

ـــــــــي،).هــــــــــ٦٠٦( ـــــــــسيوطي،٥/٢٧٢ األعـــــــــالم، للزركل ـــــــــبالء، ٢/٢٧٤، وبغيـــــــــة الوعـــــــــاة، لل ، وســـــــــير أعـــــــــالم الن
 .٢١/٤٨٨للذهبي،

 .٢/٦٢١، "رقى"ر، البن األثير، مادة  النهاية في غريب الحديث واألث)٤(

 .٤/١٨٤،١٨٣، "عوذ" معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة )٥(

، ولسان العـرب، البـن منظـور، مـادة ٩/٤٤٠، "عوذ" تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الزبيدي، مادة )٦(
 .٣/٤٩٨، "عوذ"

 .١٠/١٩٦الرقى، : الطب، باب:  فتح الباري، البن حجر، كتاب)٧(
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 : ًتعريف الرقية اصطالحا

  .)٢(“ُضم العين ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاءهي العوذة ب: الرقية”:)١(قال العدوي
الرقى بمعنى التعويذ، واالسترقاء طلب الرقية، وهو من أنواع ”: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

توسل إلى اهللا بكمال ربوبيته، وكمال رحمته بالشفاء وأنه وحده : الرقية: ”ابن القيم، وقال )٣(“الدعاء
   .)٤(“ٕإال شفاؤه، فتضمنت التوسل إليه بتوحيده واحسانه وربوبيتهالشافي،  وأنه ال شفاء 

  : وعرفها ابن حجر في الفتح
ُكالم يستشفى به : الرقية”: ، وفي موضع آخر)٥(“بمعنى التعويذ بالذال المعجمةهي : ّبأن الرقية”

  .)٦(“من كل عارض
ً أن معنى الرقية في االصطالح ال يختلف كثيرا عن:ويتبين مما سبق  ،المعنى اللغوي الذي ذكرناه 

ُما كان من األدعية المشروعة، واآليات القرآنية التي تقرأ على المحسود، أو المسحور، أو : فالرقية
  .الممسوس بنية الشفاء، والتحصين، وذهاب العلة من بدنه

  :نشأة الرقية وتاريخها: ًثانيا
األساليب كان يستعملها العرب منذ زمن الرقى والتعاويذ وسائل وحيل غير طبية، مختلفة األنواع و

بعيد، حيث كانوا يستعينون بها لدرء المخاطر واألذى عن اإلنسان، أو لتخفيف معاناته وعذابه من 
خبيثة، أو لوقايته من أرواح شريرة وقوى ضارة يتوقع خطرها أو حلولها فيه،   أو،أمراض نفسية

ة موغلة في البدائية والقدم، فلعل تاريخ الرقى ًوالسيطرة على أفكاره وسلوكه، استنادا إلى عقيد
ُيدون بدقة  ألنها ظهرت قبل الطب القديم بزمن بعيد، ولكن بداية الرقى لم، ًوالتعاويذ قديم جدا
  .)٧(كاألحداث التاريخية

                                                 

فقيــه مــالكي مــصري، كــان شــيخ الــشيوخ فــي عــصره، ولــد فــي ســنة : علــي بــن أحمــد بــن مكــرم الــصعيدي العــدوي) ١(
 .٤/٢٦٠األعالم، للزركلي،). هـ١١٨٩ (، وتوفي في القاهرة سنة)هـ١١١٢(

 .٢/٦٤٠في التعالج، :  حاشية العدوي، باب)٢(
 ).٦٨/ ٢٧(و) ١/١٨٢،٣٢٨(مجموع الفتاوى، البن تيمية، ) ٣(
 .٤/١٨٨في عالج الوجع بالرقية، في هديه: زاد المعاد في هدي خير العباد، البن القيم، فصل) ٤(
 .١٠/١٩٥الرقى، : الطب، باب: فتح الباري، البن حجر، كتاب) ٥(
 .٤/٤٥٣ُما يعطى في الرقية على أحياء العرب، : اإلجارة، باب:  نفس المرجع السابق، كتاب)٦(
 فخري الدباغ، في مجلة العربي الكويتي بتصرف يسير، على موقع . ريخ الرقى والتعاويذ،  دتا:  مقال بعنوان)٧(

٣٩٠٣=t?php.showthread/forums/cc.wata.www://http  
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  -:واألدلة على أن الرقى معروفة للناس قبل اإلسالم ما يلي
دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها،  ���� ل اهللا أن رسو-  رضي اهللا عنها-عائشة حديث - ١

  .  )١("عالجيها بكتاب اهللا: "فقال
 أن هذا دليل على أن أهل الكتاب كان عندهم رقى يرقون بها، وسيأتي مزيد :ويتضح من الحديث ٌ

  .بيان عن رقية أهل الكتاب في مبحث قادم إن شاء اهللا
، )٣(كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة: د، قالتامرأة عبد اهللا بن مسعو ،)٢( حديث زينب- ٢

ًطويل القوائم، وكان عبد اهللا إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما، فلما سمعت  وكان لنا سرير 
َرقي : ما هذا؟ فقلت: صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي، فمسني فوجد مس خيط، فقال ِ ُ

لقد أصبح آل عبد اهللا أغنياء عن الشرك، : ه وقاللي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه، فرمى ب
ًفإني خرجت يوما فأبصرني : ، قلت"إن الرقى والتمائم والتولة شرك: " يقول����سمعت رسول اهللا 

ٕ فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها، سكنت دمعتها، واذا تركتها، -  وفي رواية فالن اليهودي- فالن
ٕه تركك، واذا عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت ذاك الشيطان، إذا أطعت: دمعت، قال

أذهب : "ً، كان خيرا لك، وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين����كما فعل رسول اهللا 
ًالباس، رب الناس، اشف، أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما ")٤(.  

                                                 

: ، وقال شعيب األرنـؤوط)٦٠٩٨(يث رقم ، حد١٣/٤٦٤الرقى والتمائم، : أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب) ١(
 .رجاله ثقات، رجال الشيخين

النبـي، وعـن زوجهـا عبـد سعود، روت عـن ابنة أبي معاوية الثقفية، امرأة عبد اهللا بـن مـ:  زينب بنت معاوية وقيل)٢(
 .٧/٦٨٠، واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ١/١٣٦١البن األثير، أسد الغابة، . اهللا بن مسعود

ْورم أو مـــرض جلـــدي معـــد، يعتـــري النـــاس، يحمـــر موضـــع اإلصـــابة، وتـــصحبه حمـــى عاليـــة: الحمـــرة) ٣( المعجـــم . َ
لمرتـــضى ، وتـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، ١/١٩٧، "حمـــر"، مـــادة بـــراهيم مـــصطفى وآخـــرينالوســـيط، إل

 .٢/١١٤، "حمر"، وتهذيب اللغة، لألزهري، مادة ١١/٨٥، "حمر"مادة الزبيدي، 
، وقـــال )٣٥٣٠(، حـــديث رقـــم ٢/١١٦٦تعليـــق التمـــائم، : الطـــب، بـــاب: رجـــه ابـــن ماجـــه فـــي ســـننه، كتـــابأخ) ٤(

 .صحيح: األلباني
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ًأن ضمادا ����  وعن ابن عباس-٣ )وكان يرقي من هذه )٢(مكة وكان من أزد شنوءةقدم ) ١ ،
ًإن محمدا مجنون، فقال: ، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون)٣(الريح  : لو أنى رأيت هذا الرجل لعل

ٕيا محمد إني أرقي من هذه الريح، وان اهللا يشفي على يدي : فلقيه، فقال: اهللا يشفيه على يدي، قال
إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه، من يهده اهللا فال مضل له، : "����من شاء فهل لك؟ فقال رسول اهللا 

ًومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما 
لقد :  ثالث مرات، قال فقال����أعد علي كلماتك هؤالء، فأعادهن عليه رسول اهللا : قال فقال: بعد

ولقد بلغن ناعوس !! ول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤالءسمعت قول الكهنة، وق
وعلى : ����فبايعه، فقال رسول اهللا : قال. هات يدك أبايعك على اإلسالم: فقال:  قال)٤(البحر

 سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية ����فبعث رسول اهللا : وعلى قومي، قال: قومك؟ قال
ردوها فإن : أصبت منهم مطهرة، فقال: ًشيئا؟ فقال رجل من القومهؤالء  هل أصبتم من: للجيش

  . )٥("هؤالء قوم ضماد
ً أن ضمادا كان يرقي من المس والجنون قبل اإلسالم:ويتبين من الحديث .  

  
  
    

                                                 

ًضــماد بــن ثعلبــة األزدي، مــن أزد شــنوءة، كــان صــديقا للنبــي فــي الجاهليــة، وكــان رجــال يتطبــب ويرقــي ويطلــب ) ١( ً
واإلصـــابة فـــي تمييـــز الـــصحابة، البـــن حجـــر، ، ١/٥٣٢أســـد الغابـــة، البـــن األثيـــر، . العلـــم، أســـلم أول اإلســـالم

٣/٤٨٦. 
ًقبيلة من اليمن، وهي من أعظم األحياء، وأكثرهـا بطونـا، وأمـدها فروعـا: أزد شنوءة) ٢( قالئـد الجمـان فـي التعريـف . ً

 .١/١٠١، "شنأ"، ولسان العرب، البن منظور، مادة )٢٦:ص(بقبائل عرب الزمان، للقلقشندي، 
الجمعـــة، :  للنـــووي، كتـــابالمنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج،. لجنـــون ومـــس الجـــنالمـــراد بهـــا ا: الـــريح) ٣(

٦/١٥٧. 
لجتـــه التـــي قـــاموس البحـــر، والثـــاني هـــو المـــشهور فـــي الروايـــات، ومعنـــاه وســـط البحـــر و: وقيـــل: نـــاعوس البحـــر) ٤(

: معــة، بــابالج:  للنــووي، كتــابالمنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج،. تــضطرب أمواجهــا وال تــستقر مياههــا
 .، بتصرف كبير٦/١٥٧تخفيف الصالة والخطبة، 

ـــاب) ٥( ـــاب: أخرجـــه اإلمـــام مـــسلم فـــي صـــحيحه، كت ، حـــديث رقـــم ٢/٥٩٣تخفيـــف الـــصالة والخطبـــة، : الجمعـــة، ب
)٨٦٨.( 
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 إلى رسول )٢( عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم����نهى رسول اهللا : " قال����)١(وعن جابر - ٤
ٕ اهللا، إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب، وانك نهيت عن الرقى، يا رسول: ، فقالوا����اهللا 
  . )٣("ًما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه: فعرضوها عليه، فقال: قال

أنه دليل على أن رقية آل عمرو بن حزم لم تكن متلقاة عن النبي  :ويتضح من الحديث ���� وانما ٕ
  .أقرها ف����عرضوها على النبي 

يا رسول اهللا، كيف ترى : كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: "قال) ٤(عن عوف بن مالك األشجعي و- ٥
  ". )٥(اعرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك: في ذلك؟ فقال

أنه دليل على أنه : ويتبين من الحديث لية ُ تعرض عليه الرقى الجاهلية، فيقر منها النافعة الخا����
من الشرك، فاألحاديث السابقة تدل على أن األصل في الرقى المنع، ثم أذن الشارع الحكيم 

 تعد كبديل عن الرقى ����ببعضها مما ليس فيه شرك، وثبتت روايات برقى إسالمية عن رسول اهللا 
  . الغير شرعية في مجال الوقاية والعالج

  :حكم العالج بالرقية: ًثالثا
الزمان الكثير من األمراض الجسدية والنفسية، التي ظل الناس يطرقون بها لقد انتشرت في هذا 

أبواب العيادات النفسية، أو نوافذ بيوت المشعوذين، فيرجعون حاملين خيبة األمل بين أيديهم، 
مضيعين دينهم في البحث عن العالج عند السحرة والمشعوذين، راجعين بأمراض أخرى، وقد تناسوا 

                                                 

صــحابي، مــن المكثــرين فــي الروايــة عــن : جــابر بــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن حــرام الخزرجــي األنــصاري الــسملي) ١(
بالمدينـة، وتـوفي ) ٧٨(سـنة : ، وقيـل)ه٧٧(سـنة : ، وقيـل)ه٧٤(وتـوفي سـنة غـزوة، ) ١٩(زا ، غـ����رسول اهللا 
، ١/٦٥، واالســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، البــن عبــد البــر، ٢/١٠٤األعــالم، للزركلــي، . ســنة) ٩٤(وهــو ابــن

 .١/١٦٢، وأسد الغابة، البن األثير، ١/٤٣٤واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، 
 علـــى  ����شـــهد الخنـــدق ومـــا بعـــدها، واســـتعمله النبـــي  بـــن زيـــد بـــن لـــوذان األنـــصاري،: عمـــرو بـــن حـــزمآل : هـــو) ٢(

ُوالـــصحيح أنـــه تـــوفي بعـــد الخمـــسينُِ اختلـــف فـــي وفاتـــه، نجـــران،  . ،اإلصـــابة فـــي تمييـــز الـــصحابة، البـــن حجـــر
 .  ٥/٧٦، واألعالم، للزركلي، ٨٤٥ /١، وأسد الغابة، البن األثير،٤/٦٢١

ـــــابأخرجـــــه) ٣( ـــــاب:  اإلمـــــام مـــــسلم فـــــي صـــــحيحه، كت ـــــسالم، ب ـــــة والحمـــــة : ال ـــــة مـــــن العـــــين والنمل اســـــتحباب الرقي
 ).٢١٩٩(، حديث رقم ٤/١٧٢٦والنظرة

أبو عمرو، وأول مشاهده خيبـر، مـن : أبو حماد، وقيل: ُعوف بن مالك األشجعي، يكنى أبا عبد الرحمن، ويقال) ٤(
، وتقريب التهذيب، البن ٢/٤٨٧ر أعالم النبالء، للذهبي، سي). ه٧٣(مسلمة الفتح، وسكن دمشق، ومات سنة 

 .  ١/٨٨١، وأسد الغابة، البن األثير، ١/٤٣٣حجر،
، حـديث ٤/١٧٢٧ال بـأس بـالرقى مـا لـم يكـن فيـه شـرك،: السالم، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب) ٥(

 ).٢٢٠٠(رقم
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لعالج الرباني، والبلسم الشافي، أال وهو القرآن الكريم، الذي به حياة القلوب، الطب األصلي، وا
”ãΑÍi﴿: وقد قال اهللا تبارك وتعالى! ونور الصدور، وجالء الهموم والغموم، كيف ال؟ t∴ çΡuρ zÏΒ Èβ# uö� à) ø9$# 

$ tΒ uθ èδ Ö!$ x� Ï© ×π uΗ ÷qu‘uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ t Ïϑ Î=≈ ©à9$# āωÎ) # Y‘$ |¡ yz﴾]منه ما : أي(، ]٨٢:اإلسراء

، فالقرآن هو الشفاء التام من جميع األدواء القلبية )١()يشفي من المرض كالفاتحة، وآيات الشفاء
والبدنية وأدواء الدنيا واآلخرة، وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسماء، الذي لو نزل على 

 من مرض من أمراض القلوب واألبدان إال وفي الجبال يصدعها، أو على األرض لقطعها، فما
 عن ����، فالتداوي مشروع فقد روى جابر بن عبد اهللا )٢(القرآن سبيل الداللة على دوائه وشفائه

  .)٣("لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل: " أنه قال����رسول اهللا 
  .)٤(" داء إال أنزل له شفاءما أنزل اهللا: "قال    ���� عن النبي ����وروى أبو هريرة 

نعم يا عباد اهللا،  ":يا رسول اهللا أال نتداوى؟ قال: قالت األعراب:  قال����) ٥(وروى أسامة بن شريك
يا رسول اهللا، : واحد، قالوا دواء إال داء: تداووا فإن اهللا لم يضع داء إال وضع له شفاء، أو قال

 عن الرقى، فجاء آل عمرو بن ����ى رسول اهللا نه: " قال����وعن جابر ، )٦("الهرم: وما هو؟ قال
ٕيا رسول اهللا، إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب، وانك : ، فقالوا����حزم إلى رسول اهللا 

                                                 

 ). ٤٦٣:ص(، للبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير ) ١(

 مرتبـة علـى حـروف ����في ذكر شيء من األدويـة واألغذيـة المفـردة التـي جـاءت علـى لـسانه : فصل زاد المعاد، )٢(
 .، بتصرف يسير٤/٣٥٢المعجم، 

، حديث رقم ٤/١٧٢٩لكل داء دواء واستحباب التداوي، : السالم، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب) ٣(
)٢٢٠٤.( 

، حــديث رقــم ٧/٢٦٠مــا أنــزل اهللا داء إال أنــزل لــه شــفاء، : الطــب، بــاب: ري فــي صــحيحه، كتــابأخرجــه البخــا) ٤(
)٥٦٧٨.( 

تقريــب التهــذيب، البــن .  أســامة بــن شــريك الثعلبــي، صــحابي، تفــرد بالروايــة عنــه زيــاد بــن عالقــة علــى الــصحيح)٥(
 .١/٩٨حجر، 

، )٢٠٣٨(، حديث رقم ٤/٣٨٣اء والحث عليه، ما جاء في الدو: الطب، باب: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب) ٦(
مـا أنـزل اهللا داء : الطـب، بـاب: ، وابن ماجه في سننه، كتـاب)١٨٤٥٤(،حديث رقم٣٠/٣٩٥وأحمد في مسنده، 

فـــي الرجـــل : الطـــب، بـــاب: ، وأبـــو داود فـــي ســـننه، كتـــاب)٣٤٣٦(، حـــديث رقـــم ٢/١١٣٧إال وأنـــزل لـــه شـــفاء، 
 .صحيح: الشيخ األلباني، وقال )٣٨٥٧(، حديث رقم ٤/١يتداوى، 
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ًما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه : فعرضوها عليه، فقال: نهيت عن الرقى، قال
  .)١("فلينفعه

  :  اجتماع ثالثة شروطأجمع العلماء على جواز الرقى عند
  .  أن تكون بكالم اهللا تعالى، أو بأسمائه وصفاته:ًأوال
  .  أن تكون باللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره:ًثانيا
  ً أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها، بل بذات اهللا تعالى، واختلفوا في كونها شرطا،:ًثالثا

  . )٢(ط المذكورة أنه ال بد من اعتبار الشرو:والراجح
ًكأن يتقصد الرقية حال كونه جنبا، أو في :  وهو أال تكون الرقية بهيئة محرمة:وهناك شرط رابع  
كنا نرقي في : "قال ففي صحيح مسلم، من حديث عوف بن مالك األشجعي، )٣(مقبرة، أو حمام
رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم اعرضوا علي : يا رسول اهللا، كيف ترى في ذلك؟ فقال: الجاهلية، فقلنا
   . )٤("يكن فيه شرك

ال بأس أن يرقى االنسان بكتاب اهللا : سألت الشافعي، عن الرقية فقال”:)٥( قال الربيع بن سليمان
وقد تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها  ،)٦(“عز وجل، وما يعرف من ذكر اهللا
ُث عوف أنه مهما كان من الرقي يؤدي إلى الشرك يمنع، وما ال ُولو لم يعقل معناها، لكن دل حدي 

ًيعقل معناه ال يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا ال ”: وقال قوموالشرط اآلخر ال بد منه، ، ُ
ْال رقية إال من  "- رضي اهللا عنهما-تجوز الرقية إال من العين واللدغة، لحديث عمران بن حصين ِ  ِ َ َْ ُ َ

                                                 

 ).٧:ص( سبق تخريجه،) ١(

 .١٠/١٩٥الرقى، : الطب، باب: فتح الباري البن حجر، كتاب) ٢(

  ).٥٧:ص( العالج النفسي والعالج بالقرآن، )٣(

 ).٧:ص(سبق تخريجه، ) ٤(

الفقيـه الكبيــر، الربيـع بـن سـليمان بــن عبـد الجبـار بـن كامــل المـرادي، أبـو محمـد المــصري، اإلمـام المحـدث :  هـو)٥(
). ه٢٧٠-١٧٤(ً، كـان مؤذنـا، وفيـه سـالمة وغفلـة، مولـده ووفاتـه بمـصر بقية األعالم، صاحب اإلمام الشافعي

، وتهــذيب ٣/٢١٣، وتهــذيب التهــذيب، البــن حجــر، ٨/٢٤٠، والثقــات، البــن حبــان، ٣/١٤األعــالم، للزركلــي، 
 .٥٨٧/ ١٢، وسير أعالم النبالء، للذهبي، ٩/٨٧الكمال، للمزي، 

، واألم، ٩/٤٢٨الرقـــى بـــالقرآن والمعـــوذات، : شـــرح صـــحيح البخـــاري، البـــن بطـــال، كتـــاب الطـــب، بـــاب: انظـــر) ٦(
الرقــى، : الطــب، بــاب: ، وفــتح البــاري، البــن حجــر، كتــاب٧/٢٢٨فــي الجهــاد، : العتــق، بــاب: للــشافعي، كتــاب

لعلمـاء فـي مـسائل مـن أحكـام فـي مـذاهب ا: األطعمـة، فـرع: ، والمجموع شـرح المهـذب، للنـووي، كتـاب١٠/١٩٧
: ، وقال النووي٤/٣٥٤الرقية من العين: الجامع، باب: ، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي، كتاب٩/٦٥المضطر، 

 .وهو صحيح اإلسناد
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ٍعين َأ ْ ٍو حمةَ َ المنهي عنه من الرقي ما يكون قبل وقوع البالء، والمأذون فيه ما ” : وقال قوم،)١("ُْ
  .)٢(“كان بعد وقوعه

  . )٣("ال بأس بالتعوذ"وال خالف عند المالكية  في جواز االسترقاء بأسماء اهللا تعالى وكتابه، و
رأ على نفسه بالمعوذات،  كان إذا اشتكى يق����أن النبي  "-  رضي اهللا عنها- جاء عن عائشة

   . )٤("وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده رجاء بركتها
ُاالسترقاء المستحسن تركه في حق من له قوة على الصبر على ضرر المرض، ”: قال العدوي َ ْ َ ْ ُ ْ

  .)٥(“ًوالمطلوب فعله في حق الضعيف، وال يكون االسترقاء منافيا للتوكل
ن الرقى ما كان فيه شرك، أو كان يذكر فيه مردة الشياطين، أو ما كان منها بغير فالمنهي م”

لسان العرب، وال يدري ما هو؟ ولعله يدخل فيه سحر أو كفر، وأما ما كان بالقرآن وبذكر اهللا تعالى 
  . )٦(“فإنه مستحب

ئه وصفاته، أو بما جواز العالج بالرقية إذا كانت بكالم اهللا تعالى، أو أسما: ويتضح مما تقدم
ُ، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يعرف ����ُيعرف من ذكر اهللا، أو باألدعية المأثورة عن النبي 

معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها، بل بذات اهللا تعالى، أما المنهي عنه من الرقى   ُ
  . ن منها بغير لسان العربُما كان فيها شرك، أو ما ال يعرف معناها، أو ما كا

 :الفرق بين الرقية والتميمة والتولة والنشرة والودعة: ًرابعا

  .سبق تعريفها: الرقية
ُخرزة رقطاء تنظم في السير، ثم يعقد في العنق، جمعها تمائم، وقيل” :التميمة لغة  َ  ِهي قالدة: ُْ

َيجعل فيها سيور وعوذ ُ ٌُ ُ“)٧(.  

                                                 

 .٧/٢٦٨، من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو: الطب، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)١(

دليـل الفـالحين لطـرق ، و١٠/١٩٥الرقـى، : بـاب، الطـب:  البـن حجـر، كتـاببخـاري، فتح البـاري شـرح صـحيح ال)٢(
 ٦/١٩٨ُما يدعى به للمريض، :  للبكري الشافعي، بابرياض الصالحين،

فـي التعـالج وذكـر : بـاب لـصالح األزهـري، الثمر الداني فـي تقريـب المعـاني شـرح رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي،) ٣(
 .١/٧١٠والخصاء والوسم والكالب والرفق بالمملوك، الرقى والطيرة والنجوم 

، حـديث رقـم ٤/١٧٢٣، باب رقية المريض بـالمعوذات والنفـثالسالم، : أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب) ٤(
)٢١٩٢.( 

ِ حاشية العدوي،  باب في التعالج، )٥( ُ َ  ٌ َ٢/٦٤٠. 

 .٢/٢٣٠، كتاب الطب، ِ الروضة الندية شرح الدرر البهية، ألبي الطيب القنوجي)٦(

 .١٢/٦٩، "تمم"البن منظور، مادة ، لسان العرب) ٧(
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جمع التميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على : التمائم”: )١( قال البغوي:ًالتميمة اصطالحا
  .)٢(“أوالدهم يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع

وال تزال هذه الضاللة فاشية بين البدو، والفالحين، وبعض المدنيين، ومثلها ”: وقال الشيخ األلباني
ًوبعضهم يعلق نعال ! علقونها على المرآةالخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة، ي

كل ذلك ! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان! في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها
لدفع العين زعموا، وغير ذلك مما عم و طم بسبب الجهل بالتوحيد، وما ينافيه من الشركيات 

إال من أجل إبطالها والقضاء عليها، فإلى اهللا ُوالوثنيات التي ما بعثت الرسل، وُأنزلت الكتب، 
  .)٣(“المشتكى من جهل المسلمين اليوم، وبعدهم عن الدين

جمع التميمة، وهي التعويذة التي ال يكون فيها أسماء : والتمائم”:)٤(وقال شمس الحق العظيم آبادي
  . )٥(“اهللا تعالى، وآياته المتلوة، والدعوات المأثورة، تعلق على الصبي

َليس التميمة ما يعلق بعد نزول البالء، ولكن التميمة ما علق قبل نزول البالء،  ”:قالت عائشةو 
  . )٦(“ليدفع به مقادير اهللا

  .)٧(“ُال يعد من التمائم ما يكتب من القرآن ”:البغويوقال 
يتم  التمائم جمع تميمة، وسميت تميمة، ألنهم يرون أنه ”: -  رحمه اهللا- وقال الشيخ ابن عثيمين

وهذا منهي عنه ألنه ال دافع إال اهللا، وال يطلب دفع المؤذيات إال باهللا وأسمائه ، )٨(“بها دفع العين
ُوهي من الشرك، ألن الشارع لم يجعلها سببا تتقى به العين، )٩(وصفاته ً)١٠(.  

                                                 

فقيـه، محــدث، :  الحـسين بـن مـسعود بــن محمـد، الفـراء، أو ابـن الفــراء، أبـو محمـد، ويلقـب بمحيــي الـسنة، البغـوي)١(
  .٢/٢٥٩األعالم، للزركلي، ). هـ٥١٠(وتوفي ) هـ٤٣٦(مفسر، ولد 

 .١٢/١٥٨ُالرقية وما يكره منها وتعليق التمائم، : الطب والرقى، باب: شرح السنة، للبغوي، كتاب) ٢(
 .١/٤٩١سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباني، ) ٣(
عـالم بالحـديث، مـن أهـل :  محمد بن علي بن مقصود علي الـصديقي، العظـيم آبـادي، أبـو الطيـب، شـمس الحـق)٤(

األعـــالم، للزركلـــي، ). هــــ١٣٢٩( ســـنة)ديـــانوان(، وتـــوفي فـــي )هــــ١٢٧٣(فـــي الهنـــد، ولـــد بهـــا ســـنة) عظـــيم آبـــاد(
٦/٣٠١. 

 .١٠/٢٦٢تعليق التمائم، : الطب، باب: عون المعبود شرح سنن أبي داوود، كتاب) ٥(
 ١٢/١٥٨ُالرقية وما يكره منها وتعليق التمائم، : الطب والرقى، باب: شرح السنة، للبغوي، كتاب) ٦(
 .نفس المرجع السابق) ٧(
 .١/١٢٦ى كتاب التوحيد، للشيخ ابن عثيمين،القول المفيد عل) ٨(

 .١/١٣٦تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد الوهاب،) ٩(

 .١/١٢٨القول المفيد على كتاب التوحيد، للشيخ ابن عثيمين،) ١٠(
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لى  في أن التمائم عبارة عن خرزات كانت العرب تعلقها ع:ويؤيد الباحث قول اإلمام البغوي
  .أوالدهم يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع

ٌبضم التاء وكسرها، ضرب من الخرز يوضع للسحر، فتحبب  :التولة”: قال ابن منظور :التولة لغة
  .)١(“هي معاذة تعلق على اإلنسان: بها المرأة إلى زوجها، وقيل

التولة هي شيء يصنعونه ”:  وابن عثيمين)٢(قال الشيخان ابن عبد الوهاب: ًالتولة اصطالحا
  .)٣(“يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته

التولة خيط يقرأ فيه السحر، أو قرطاس يكتب فيه شيء منه، يتحبب به النساء ” :وقال الشوكاني
  . )٤(“إلى قلوب الرجال، أو الرجال إلى قلوب النساء

   -:وجاء في حاشية رد المحتار
  هو تحبيب المرأة إلى زوجها، ثم ذكر أن ذلك حرام : نبة ضرب من السحر، وقيلبوزن ع: التولة

  . )٥(وال يحل
ضرب من السحر، يحبب المرأة إلى زوجها، والزوج إلى امرأته على :  أن التولة:ويتضح مما تقدم

  . حسب زعمهم واعتقادهم
  : النشرة لغة

َضرب من الرقية والعالج، يعالج ب: النشرة بالضم” ًه من كان يظن أن به مسا من الجن، وسميت ُ
ُأي يكشف ويزال: نشرة؛ ألنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء ُ“)٦.(   

  : ًالنشرة اصطالحا
والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم، وسميت بذلك؛ ألنها تنشر عن صاحبها ”: قال النووي

  . )٧(“تخلى عنه: أي

                                                 

 . ١١/٨١، "تول"لسان العرب، البن منظور، مادة ) ١(

زعيم النهضة الدينية االصالحية الحديثة فـي جزيـرة العـرب، : تميمي النجديمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان ال) ٢(
 .  ٦/٢٥٧األعالم، للزركلي، . ـ)ه١٢٠٦(، وتوفي سنة )هـ١١١٥(ولد ونشأ في العيينة بنجد سنة 

د ، ، والقـول المفيـ١/٤٦مـا جـاء فـي الرقـى والتمـائم،: القول السديد شـرح كتـاب التوحيـد، البـن عبـد الوهـاب، بـاب) ٣(
 .١/١٣٢على كتاب التوحيد، البن عثيمين،

 .٩/٨٥ما جاء في الرقى والتمائم، : األشربة، باب: نيل األوطار، للشوكاني، كتاب) ٤(

 .٦/٤٢٩البن عابدين،، حاشية رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٥(

 .٥/٢٠٦، "نشر"ور، مادة ، ولسان العرب، البن منظ٥/١٢٨،"نشر"النهاية في غريب الحديث واألثر، مادة ) ٦(

 .١٤/١٧٠الطب والمرض والرقى، : السالم، باب:  للنووي، كتابلمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ا)٧(
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ًكتب شيئا من أسماء اهللا، أو من القرآن، ثم يغسله بالماء، ثم هي أن ي: النشرة ”:وقال القرطبي
  .  )١(“يمسح به المريض أو يسقيه

ُ أن النشرة لفظ عام، يراد به كشف الداء عن المريض، والمسحور، والمجنون، :ويتبين لنا مما سبق 
  .وغيره

   -:والنشرة نوعان
وارد في الحديث الذي رواه جابر ابن وهو الذي من عمل الشيطان ال: حل سحر بسحر مثله: األول

ألنه يتقرب الناشر  ،)٢("هي من عمل الشيطان: " عن النشرة، فقال����ُسئل رسول اهللا : عبد اهللا قال
   . بما يحب، فيبطل عمله عن المسحوروالمنتشر الى الشيطان

  .)٣( النشرة بالرقى، والتعوذات الشرعية، واألدوية المباحة، فإن ذلك جائز:والثاني
خرز بيض، تخرج من البحر بيضاء، شقها كشق : الودعة”:)٤(قال الفيروز آبادي: الودعة لغة

  . )٥(“النواة، تعلق لدفع  العين
مناقيف صغار، تخرج من البحر، تزين بها العثاكيل: والودع ، وهي خرز بيض جوف في بطونها   )٦(ُ

  . )٧( في جوفها دويبة كالحلمةهي جوف: شق كشق النواة، تتفاوت في الصغر والكبر، وقيل
  
  
  

                                                 

 .١٠/٣١٨ للقرطبي الجامع ألحكام القرآن)١(

في النشرة، : الطب، باب: ، وأبو داود في سننه، كتاب)١٤١٣٥(، حديث رقم ٢٢/٤٠ أخرجه أحمد في مسنده، )٢(
 .صحيح:  وقال األلباني،٤/٥

 البــن تيــسير العزيــز الحميــد فــي شــرح كتــاب التوحيــد،، و٤/٣٩٦ البــن القــيم، إعــالم المــوقعين عــن رب العــالمين،)٣(
 .١/٣٦٧ما جاء في النشرة، : عبد الوهاب، باب

أئمـة اللغـة من :  بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروز آبادي محمد بن يعقوب)٤(
ه، وانتقـل إلــى العـراق، وجـال فـي مــصر والـشام، ودخـل بـالد الــروم والهنـد، وانتـشر اســمه ٧٢٩واألدب، ولـد سـنة

القـاموس (، أشـهر كتبـه )هــ٨١٧(في االفاق، حتى كان مرجـع عـصره فـي اللغـة والحـديث والتفـسير، وتـوفى سـنة 
 .٧/١٤٦األعالم، للزركلي، ). المحيط

 ).٩٩٤:ص(، "ودع"لفيروز آبادي، مادة القاموس المحيط، ل) ٥(

ما علق من عهن، أو صوف أو زينة فتذبذب فـي الهـواء: العثكول والعثكولة) ٦( لـسان العـرب، البـن منظـور، مـادة . ُ
 .١١/٤٢٥، )عثكل(

 .٨/٣٨٠، "ودع" لسان العرب، البن منظور، مادة )٧(
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الودع بالفتح والسكون، جمع ودعة، وهي شيء أبيض يجلب من البحر، يعلق ” :)١(قال ابن مفلح ُ ُ
في حلوق الصبيان وغيرهم، وانما نهى عنها؛ ألنهم كانوا يعلقونها مخافة العين ٕ“)٢(.  

  :أثر الرقية الشرعية في المجتمع: ًخامسا
ّهو عصر األمراض النفسية والصراعات االجتماعية، ومع أن العصر الحديث إن العصر الحديث 

ّهو عصر التقدم العلمي، إال أننا نرى البعض قد عاد إلى زمن الشعوذة والجهل، فنرى بيوت الجهلة  ّ
ٍوالسحرة والمشعوذين والدجالين، قد امتألت بُأناس يعتقدون بصحة ما يفعله هؤالء، مع أن العاقل  ّ ّ

ٍ أفعال هؤالء شرك وجهل، فهم ليسوا أكثر من جباة لألموال، منتهزين مصدر رزق للجشع يجزم أن ُ
ُو االبتزاز، فالمسلم حين يتأمل الدين اإلسالمي، يجده دينا حنيفا، نشر االستقرار النفسي، الذي يعد  ً ً

ضاء اهللا من أهم مميزات المجتمع المسلم، فالمسلم الحق يؤمن باهللا وحده ال شريك له، ويؤمن بق
ّوقدره، ويؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقد أبرز اإلسالم حقيقة 
السحر، والمس، والحسد، وبين العالج الرباني الذي ال يضاهيه عالج، وال يستطيع اإلنسان أن 

 الشرعية، بالقرآن َيشتريه من مخازن األدوية، وال من أطباء العالم أجمع، أال وهو العالج بالرقية
  .الكريم، واألدعية النبوية

إن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده، وحفظ الشيء بمثله، فالصحة تحفظ ” :ذكر ابن القيم
ًبالمثل، والمرض يدفع بالضد، أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقا وأمرا، وال يتم هذا إال بقوة  ً ٌ

من الطبيعة المنفعلة، فهنا أمور ثالثة موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب من النفس الفاعلة، وقبول 
ٕله، وقبول طبيعة العليل، فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء، واذا اجتمعت حصل الشفاء وال 
بد بإذن اهللا سبحانه وتعالى، ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقي، وميز بين النافع منها 

ورقى الداء بما يناسبه من الرقي، وتبين له أن الرقية براقيها، وقبول المحل، كما أن السيف وغيره، 
بضاربه مع قبول المحل للقطع، وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله واهللا 

  .)٣(“أعلم

                                                 

أعلم أهل عصره : ين المقدسي الرامينى ثم الصالحيمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الد) ١(
. ه٧٦٣هـــ، وتــوفى بــصالحية دمــشق ســنة٧٠٨بمــذهب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، ولــد ونــشأ فــي بيــت المقــدس ســنة

 .٧/١٠٧األعالم، للزركلي، 

 .٣/١٨٦ًفي الرقى والتمائم والعوذ والعزائم وما ورد في كونها شركا، :  اآلداب الشرعية، البن مفلح، فصل)٢(

 .، بتصرف يسير١/٥٧ مدارج السالكين، البن القيم، )٣(
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أنه من المعلوم أن بعض الكالم له خواص ومنافع مجر”: وذكر ابن القيم ُ ُ    ّبة، فما الظن بكالم رب 
َالعالمين، الذى فضله على كل كالم، كفضل اهللا على خلقه الذى لو ُأنزل على جبل لتصدع من   َ َ َ ِ ِ ِ ُ ُ ْ َ

وقد جعل اهللا سبحانه وتعالى لكل داء دواء، ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي،  عظمته وجاللته،
اء والدواء، فالرقية تخرج من قلب الراقي وفمه، فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال، كما يقع بين الد

وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى، كانت الرقية أتم، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة 
بلسعها، وبالجملة، فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة، وتزيد بكيفية نفسه، وتستعين بالرقية 

  .)١(“ثروبالنفث على إزالة ذلك األ
والباحث من خالل تجربته العملية، وخبرته في مجال الرقية الشرعية، يستنتج بعض آثار الرقية   

  -:الشرعية في المجتمع، وهي كما يلي
 األجر الكبير الذي يناله الراقي من اهللا تبارك وتعالى، وتوثيق الصلة بين العبد وربه، سواء :ًأوال

ًكان راقيا أو مرقيا ً.  
ّاية الناس من الذهاب إلى الدجالين والسحرة والمشعوذينحم: ًثانيا ّ.  
 إقبال الناس على العالج بالقرآن، وبالطريقة الشرعية، وابتعادهم عن المعالجة بالطرق الغير :ًثالثا

ٕشرعية، أصبح ظاهرة صحية ملحوظة تظهر أكثر، وأكثر مع مرور األيام، والحمد هللا، وان كانت 
  .المبالغة مذمومة

 بدأ يظهر كذلك اقتناع الكثير من األطباء بالرقية الشرعية كوسيلة وحيدة لعالج السحر، أو :ًرابعا
واقتناعهم بأن الرقية الشرعية ، واقتناعهم بأن هذه األمراض ليست من اختصاصهم، العين، أو الجن

  .ًخط، والدجل، والسحر، والشعوذة خط آخر موازي تماما للخط األول
  .ًلشرعية وسيلة فعالة جدا من وسائل الدعوة إلى اهللا الرقية ا:ًخامسا
وأدخل ،  الرقية الشرعية كغيرها من شعائر ديننا، التزم بها ناس ممن يحبون اهللا ورسوله:ًسادسا

فيها ناس من البدع، والمحرمات ما أدخلوا، ومن جهة أخرى طلب بها قوم وجه اهللا تعالى، وطلب 
  .َس، والشيطان، والشهوة، وعرض الحياة الدنياَبها آخرون المال، والهوى، والنف

 أهمية عالج أمراض السحر، والعين، والجن، بقدر أهمية عالج األمراض العضوية، وكذا :ًسابعا
النفسية، أو أكثر، ألن السحر، أو العين، أو الجن قد يصيب البدن بسوء، وقد يصيب النفس بسوء، 

طة، وقد تكون بالغة، ومما يزيد من أهمية هذا العالج، وقد تكون اإلصابة بسي، ًوقد يصيبهما معا
ًأن أعراض السحر، والعين، والجن ظنية، وليست قطعية على خالف األمراض العضوية مثال .  

                                                 

 .، بتصرف كبير)١٧٩-٤/١٧٧(، البن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد )١(
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فالمرقي عندما ينظر أن اهللا أنزل الشفاء على يدي أخيه المسلم، تزداد محبته له، ألن : ًثامنا ّ
ِالنفوس جلبت على حب من أحسن إلي ها، فتنشأ بينهما ُأخوة في اهللا، أساسها طاعة اهللا، وتحقيق ُ

  .النفع لعباده
إن إغالق باب الرقية بالكلية تضييق على الناس، والشريعة جاءت برفع الحرج، فكان ال بد من فتح 

  .قنوات في الرقية مع ضبطها بالضوابط الشرعية
في أمر بعض الرقى،  ����  رسول اهللافالرقية ذات أثر في المجتمع، بدليل أن الصحابة راجعوا

ُ بقيد، وهو خلوها من الشرك، فكثير من األمراض ال يعرف سببها، وال يعرف ����فأجازها النبي  ُُ َ
ًعالجها، فيلجأ في هذه الحالة إلى الطب اإللهي، الذي فتح اهللا سبحانه وتعالى منه أبوابا من 

َاآلمال ال تقف عند حد، كي يلجها كل محتاج، فال ي َ   .يأس من رحمة اهللاَِ
  :الخالصة

وفي ختام التمهيد يتبين لنا تعريف الرقية في اللغة واالصطالح، والعالقة بينهما، وبعض أقوال 
العلماء فيها، ونشأة الرقية وتاريخها، وأن جذورها تعود إلى زمن قديم، فقد سبقت الطب بزمن بعيد، 

 اإلسالم، ثم استعرض الباحث حكم العالج واألدلة من السنة على أن الرقى كانت معروفة قبل
ًبالرقية، مبينا شروط جوازها، ثم وضح الفرق بين الرقية، والتميمة، والتولة، والنشرة، والودعة، وختم 

  .التمهيد ببيان أثر الرقية في المجتمع، وأنها ذات أثر عظيم
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  الفصل األول

  أركان الرقية وأنواعها 
  
  

  :ين         ويشتمل على مبحث
  .أركان الرقية: المبحث األول

  :       ويشتمل على أربعة مطالب
   .الراقي وشروطه وآدابه: المطلب األول
  .المرقي وشروطه: المطلب الثاني
  .ُالمرقى منه وأنواعه: المطلب الثالث
  .المرقي به: المطلب الرابع

  .أنواع الرقية: المبحث الثاني
  :ويشتمل على مطلبين        
  .الرقية الشرعية: ألولالمطلب ا

  .الرقية غير الشرعية: المطلب الثاني
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  الفصل األول

  أركان الرقية وأنواعها
  :أركان الرقية: المبحث األول

يقوم هذا المبحث على أربعة مطالب، أولها الراقي وشروطه التي تؤهله لحمل هذه المهمة العظيمة، 
ًيها المرقي وشروطه الواجب توافرها فيه ليكون عالجه نافعا، وآدابه التي ينبغي أن يتحلى بها، وثان

ٕوثالثها المرقى منه وأنواعه، ورابعها المرقي به، واليكم بيانها  ِ ُ:  
  :الراقي وشروطه وآدابه: المطلب األول

ُصانع الرقية، وصاحب الرقى، جمع رقاةهو : الراقي َ )وقد رقاه رقيا ورقيا، ورجل رقاء،)١ ٌ  َ ُ َ ٌَ ً ًِّ ْ ُ صاحب َ
ًرقى، يقال ِرقى الراقي رقية ورقيا إذا عوذ ونفث في عوذته: ُ َ َ ًُ ََ ََ َ  ًِّ ُ ُ َْ)٢( .  

 أن الراقي هو الذي يرقي بالرقية الشرعية، سواء كان يرقي نفسه، أو شخص :ويتضح مما تقدم
  .وتكون هذه الرقية بشروط مخصوصة، وبصفة مخصوصة، آخر

إن هذا من أعظم ”: ، بأنه مجاهد في سبيل اهللا، فقالاقيالر ووصف شيخ اإلسالم ابن تيمية
َالجهاد، فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه َ ُْ“)٣(.  

  :شروطه: الفرع األول
  :ًيجب أن يتوفر في الراقي الشرعي شروطا تؤهله لهذه المهمة العظيمة، وهي كالتالي

  : اإلسالم: الشرط األول
ًيشترط في الراقي أن يكون مسلما ّ، ويخرج بذلك الكافر، فال تصح الرقية منه؛ ألن فيها التجاء إلى ُ

  .َاهللا واعتصام به، وهو ال يعتقد ذلك وال يدين به
ّأما الكتابي ففي رقيته خالف كما سيأتي في نهاية الفصل الثالث

)٤(.  

                                                 

 .١/٣٦٧، "رقا" مادة براهيم مصطفى وآخرين،إلالمعجم الوسيط،  )١(

 .٣/٢٦٩،"رقا"مادة ، وتهذيب اللغة، لألزهري، ١٤/٣٣١،"رقا" لسان العرب، البن منظور، مادة )٢(

 .١٩/٥٣ما ينبغي أن يتحرز به المعزم على الجن ويجتنبه،: ّ، البن تيمية، بابمجموع الفتاوى) ٣(

 .، من هذا البحث)١٢٩-١٢٧:ص(حكم رقية أهل الكتاب للمسلمين، :  انظر)٤(
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  :أهلية الراقي: الشرط الثاني
ة على الصلوات، والعبادات، واألذكار، بأن يكون من أهل الخير، والصالح، واالستقامة، والمحافظ

واألعمال الصالحة، وكثرة الحسنات، والبعد عن المعاصي، والبدع، والمحدثات، والمنكرات، وكبائر 
  .)١(الذنوب، وصغائرها، والحرص على األكل الحالل، والحذر من المال الحرام أو المشتبه

ن التداوي بالدعاء مع االلتجاء إلى اهللا أنجع ٕوا”:  في كتابه نيل األوطار-رحمه اهللا - قال الشوكاني
من جهة العليل، وهو صدق القصد، : وأنفع من العالج بالعقاقير، ولكن إنما ينجع بأمرين، أحدهما

  .  )٢(“من جهة المداوي، وهو توجه قلبه إلى اهللا وقوته بالتقوى والتوكل على اهللا تعالى: واآلخر
   :اإلخالص: الشرط الثالث

الشك أن اهللا به   اإلخالص أساس كل عمل، فالراقي المخلص تكون رقيته للمريض نافعة، وينفع
الراقي حين يرقي المريض  الناس، وبه يتفاضل الرقاة، وهو المقياس الحقيقي لقوة الرقية، وذلك أن

ًقد انعقد كل همه في عالج هذا المريض متوجها، ومتضرعا، ه، ًجاعال نصب عيني، )٣(ًومحتسبا هللا ً
$!﴿: قول اهللا تبارك وتعالى tΒ uρ (# ÿρ â÷ É∆ é& āωÎ) (#ρß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! tÏe$!$# u!$ x� uΖ ãm (#θ ßϑ‹É) ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9$# 

(#θ è?÷σãƒuρ nο 4θx.̈“9$# 4 y7 Ï9≡sŒ uρ ßƒÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs) ø9$# ﴾]وما ُأمر هؤالء الكفار في التوراة واإلنجيل : أي(، ]٥:البينة

ص العبادة هللا موحدين له، واإلخالص هو عبارة عن النية الخالصة، وتجريدها عن شوائب إال بإخال
ٕإنما األعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى: " ����، وقوله)٤()الرياء ،  فمن كانت هجرته إلى دنيا

  .)٥("ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) أو امرأة(يصيبها أو إلى امرأة 
   .ن النية هي أساس قبول األعمال، فليحذر الراقي أن تكون نيته لغير اهللا أ:ويتضح مما تقدم

                                                 

 ).١٢٨:ص( فتاوى العلماء في السحر، البن تيمية وآخرين، )١(

 .٩/٧٥إباحة التداوي وتركه، : األشربة، باب: كتابنيل األوطار للشوكاني، ) ٢(
 .، بتصرف يسير)٣:ص(قواعد الرقية الشرعية، للسدحان، ) ٣(
 .٧/٢٧٨لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن، تفسير ) ٤(
 ).١(، حديث رقم١/١كيف بدأ الوحي على رسول اهللا،: بدء الوحي، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٥(
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  : المحافظة على األذكار واألدعية الصحيحة: الشرط الرابع
ٌ، لهي سد منيع من الشيطان وكيده، ولكننا نجد في هذا ����إن األذكار، واألدعية المأثورة عن النبي  ٌ
 بها حياتنا اليومية، فوجد الشيطان ����ر التي أثرى النبي ًالوقت تفريطا في هذه األدعية واألذكا

وال سبيل للخالص من ذلك إال باألذكار واألدعية النبوية، والراقي في ، طريقه إلى كثير من القلوب
معركته ضد الشيطان وحزبه البد له من استخدام هذا السالح البتار ليصل إلى طريق النصر على 

قي أن يعلم األحاديث النبوية التي فيها نص على بعض اآليات القرآنية ينبغي على الراف (.هذا العدو
التي يجوز بها رقية المريض من السحر، والحسد، والمس، كالفاتحة، والمعوذتين، وسورة 
اإلخالص، وآخر سورة البقرة، وأول سورة آل عمران وآخرها، وآية الكرسي، وآخر سورة التوبة، وأول 

لنحل، وآخر سورة اإلسراء، وأول سورة طه، وآخر سورة المؤمنون، وأول سورة يونس، وأول سورة ا
سورة الصافات، وأول سورة غافر، وآخر سورة الجاثية، وآخر سورة الحشر، ومن األدعية القرآنية 
ًالمذكورة في الكلم  الطيب ونحوه، مع النفث بعد كل قراءة، وتكرار اآلية مثال ثالثا أو أكثر من  ً

  . )١()ذلك
وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمر اهللا به ” : شيخ اإلسالم ابن تيميةقال

ٕورسوله، فإنه لم يظلمهم، بل هو مطيع هللا ورسوله في نصر المظلوم، واغاثة الملهوف، والتنفيس  
 عن المكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق، وال ظلم للمخلوق، ومثل هذا ال تؤذيه
ٕالجن، إما لمعرفتهم بأنه عادل؛ واما لعجزهم عنه، وان كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد  ٕ 

آية الكرسي، والمعوذات، والصالة، : تؤذيه، فينبغي لمثل هذا أن يتحصن بقراءة العوذ، مثل
والدعاء، ونحو ذلك مما يقوي اإليمان، ويجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه، فإنه مجاهد في 
ٕسبيل اهللا، وهذا من أعظم الجهاد، فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه، وان كان األمر فوق قدرته  ُ

  .)٢(“ًفال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، فال يتعرض من البالء لما ال يطيق
أن الراقي مجاهد في سبيل اهللا، سالحه األذكار واألدعية الصحيحة وغير ذلك : ويتبين مما تقدم

  .  ينات كالصالة والدعاء، وهذا هو سبيل النصر على العدومن التحص
  : االتباع وعدم االبتداع: الشرط الخامس

في العالج ففيه الخير كل الخير، وعدم التوسع في  ،����مطلوب من الراقي متابعة هدي النبي 
أنها وما أدراك : "���� يتوسع ويعلل ذلك بقوله - اهللا  هداهم-مجال الرقى خاصة، ألن بعض الناس

                                                 

 .، بتصرف يسير)١٢٨:ص( فتاوى العلماء في السحر، )١(
 .١٩/٥٣ما ينبغي أن يتحرز به المعزم على الجن ويجتنبه،: ّ، البن تيمية، بابمجموع الفتاوى) ٢(
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البيضاء  تركتكم على: " وهو القائل- حاشاه عن ذلك- ����هناك رقى لم يوضحها  ، وكأن)١("؟رقية
المشعوذين في  ُ، وبعض الرقاة يحاكي بعض)٢(" هلكبعدي إالليلها كنهارها، ال يزيغ عنها 

مما ! بالجن على حد زعمهم؟ طالسمهم وأرقامهم وأدعيتهم ووضع اآليات غير موضعها، واالستعانة
، أن عن جابر بن عبد اهللا، وكما جاء )٣(باهللا من ذلك، فالحذر الحذر ًيؤدي إلى الشرك، عياذا

  .)٤(" ...بدعة ضاللة شر األمور محدثاتها وكلو:  "... قال����رسول اهللا 
  : الحرص على العلم الشرعي والعمل به: الشرط السادس

ًيحسن بالراقي أن يكون طالب علم مجتهدا في تحصيله ، فهو من أعظم األسباب التي تقوي اإليمان ُ
  .  )٥(في القلب، وتقرب العبد من ربه

ُالذي أرى أنه ال يشترط أن يكون من أهل العلم إذا كان ”: يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ًحافظا لكتاب اهللا، معروفا بالتقى والصالح، ولم يقرأ إال بالقرآن، أو ما جاء عن النبي محمد    فال����ً

ًبأس، وليس من شرطه أن يكون عالما، وبعض العلماء يكون عالما لكن في القراءة يكون أقل من  ً
  .)٦(“اآلخرين أي من بعض الناس

أنه يجوز استعمال الرقية من كل قارئ يحسن قراءة ”: الصوابوالذي نرجحه في هذه المسألة وهو 
ُمستقيما في سلوكه، وال يشترط إحاطته القرآن، ويفهم معناه، ويكون حسن المعتقد، صحيح العمل،  ً

وما كنا نعرف : بالفروع، وال دراسته للفنون العلمية، وذلك لقصة أبي سعيد في الذي رقى اللديغ قال
منه الرقية أو كما قال، وعلى الراقي أن يحسن النية وأن يقصد نفع المسلم وال يجعل همه المال 

  . )٧(“اءتهواألجرة ليكون ذلك أقرب إلى االنتفاع بقر
أنه ينبغي على الراقي أن يكون مسلما عدال من أهل الصالح والتقوى، معتقدا أن : ويتبين مما تقدم ً ً ً 

ًاهللا عز وجل هو الذي يشفي، ملتزما بأحكام الشرع، ويحسن القراءة على المرقي، وعارفا بأحكام  ً
  . ُالرقية الشرعية، ويفضل أن يكون من أهل العلم والصالح والتقوى

                                                 

 ).٥٧٣٦(، حديث رقم٧/٢٨٠الرقى بفاتحة الكتاب، : الطب، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ١(
اتبـــاع ســـنة الخلفـــاء الراشـــدين : بـــاباإليمـــان وفـــضائل الـــصحابة والعلـــم، : أخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي ســـننه، كتـــاب) ٢(

 .صحيح: ، وقال الشيخ األلباني)٤٣(، حديث رقم١/١٦المهديين
 .، بتصرف يسير)٣:ص(قواعد الرقية الشرعية، ) ٣(
 ).٨٦٧(، حديث رقم٢/٥٩٢تخفيف الصالة والخطبة،: الجمعة، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب) ٤(
 ).١١٩:ص(الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، للجوراني، ) ٥(
 ).١٦٩:ص( فتاوى العلماء في السحر، )٦(
 ).٢٢(، السؤال )١٠:ص(اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ) ٧(
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ًالطهارة من الحدث األكبر وجوبا، ومن الحدث األصغر استحسانا: الشرط السابع ً:  
كما يستحب له  ،)١(ُيشترط لقارئ القرآن الطهارة من الحدث األكبر الذي يوجب الغسل كالجنابة

 عليه التحصن ينبغييتحين الفرص للوصول إليه، واالنتقام منه، و ً فالراقي يحارب عدواالوضوء،
  . التحصينات الطهارة، والوضوء وأهم هذه ، إليه عدوها يحميه من وصولبكل م

   :االعتماد على الخبرة الذاتية: الشرط الثامن
 أن هذا هو علم المفاجئات، فهذا :والذي يتبين للباحث من خالل تجربته العملية في هذا المجال
والخبرة الذاتية، فكل يوم تكاد تكون المجال مليء بأمور ال يعلمها الراقي إال بالممارسة العملية، 

هناك حاالت جديدة، بمشاكل جديدة، ولتحصيل هذه الخبرة يلجأ الراقي لممارسة العالج بالرقية 
الشرعية على يد شيخ متمكن في هذا المجال، فعلم الرقية ال يحصل بحفظ آيات الرقية، أو قراءة  َ ُ

صله على يد شيخ عرف كيف يتصرف في بعض كتبها، بل هو علم له قواعد وضوابط، فإذا ح
  . وقت الضائقات، فينبغي على الراقي أال يقطع عالقته بشيخه فيلجأ إليه وقت الحاجة

  :آدابه :الفرع الثاني
ُإن للراقي آدابا يحسن أن يتحلى بها، وتظهر في سمته وأخالقه، نذكر منها ما يلي ُ ً:-   

  :القدوة: ًأوال
 ًنعم علــى الراقــي ويكــون ســببا لــشفاء النــاس، يتــساءل هــؤالء النــاس بمــاذاإن اهللا عــز وجــل حــين يــ(

اليـوم لـو  وأغلـب الرقـاة! اسـتحق هـذه المنزلـة؟ وقـد تجـد القـارئ الراقـي أبعـد النـاس عـن تطبيـق الـسنن
الراقـي أن يكـون قـدوة  فالواجـب علـى! وضعوا في ميزان الجرح والتعديل لوجدتهم مـن مـستوري الحـال

ًتــه ومعاملتــه، وفــي شــأنه كلــه، وخاصــة أنــه دائمــا يــأمرهم بــالتقوى، وكثــرة الطاعــة، لمرضــاه فــي عباد 

ــــذكر، واهللا تعــــالى يقــــول tβρ﴿: وال â÷ ß∆ ù's?r& }̈ $ ¨Ψ9$# Îh� É9 ø9$$ Î/ tβöθ|¡Ψs?uρ öΝä3 |¡ à�Ρr& öΝçFΡr&uρ tβθè= ÷G s? |=≈ tG Å3 ø9$# 4 Ÿξ sùr& 

tβθè= É) ÷è s? ﴾]فإن من كمـال العلـم بالكتـا(، ]٤٤:البقرةوهـذه )٢()ب العمـل بـه، والتمـسك بـأوامره ونواهيـه ،

‰﴿: شرعي، قـال تعـالى التزكية مطلب s% yx n= øùr& tΒ $ yγ8©.y— ﴾]فـإن تزكيـة النفـوس يترتـب (، ]٩:الـشمس

  .)٣()عليها الفالح في ارتقاء الدرجات العلى في الجنة

                                                 

 فــــي قــــراءة القــــرآن، ومــــس المــــصحف، وصــــالة النافلــــة للمتــــيمم،: مجمــــوع الفتــــاوى البــــن تيميــــة، فــــصل: انظــــر) ١(
٢١/٤٦١. 

 . ١/١٠٦تفسير المراغي، : انظر) ٢(

 .، بتصرف يسير٤/١٨٠تفسير المنار، ) ٣(



 

�א���ل�א�ول� ����������������������� �ن�א������و��وא����������������������������������������������������������������������������� 

 
   

 
٢٣ 

بالسنن والنوافل  ن االلتزامًفحياة الراقي وسلوكه الخاص والعام موضع مالحظة، فحين يكون بعيدا ع
  .)١()اهللا ًفضال عن الواجبات فإنه يكون فتنة للناس، حيث يصرفهم بسلوكه عن دين

 إن الصبر هو مفتاح الفرج، وهو الباب المفتوح على الجنة، وهو صفة :الصبر وعدم اليأس: ًثانيا

$ö≅è% ÏŠ﴿: للمؤمنين، وسبب رحمة اهللا تعالى لهم، حيث يقول تعالى t7Ïè≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à) ®?$# öΝä3 −/u‘ 4 
tÏ%©#Ï9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# ×π uΖ |¡ ym 3 ÞÚ ö‘r& uρ «!$# îπ yè Å™≡uρ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ’ ®û uθ ãƒ tβρ ç� É9≈ ¢Á9$# Νèδ t� ô_ r& Î� ö�tó Î/ 

5>$ |¡ Ïm ﴾]إنما يوف: أي(، ]١٠:الزمر ُ ِده، لما  على حدوى الصابرون على دينهم، المحافظون

ُاعتراهم من اآلالم، والباليا أجرهم بما ال يحصى، وال يعد، فال تنصب الموازين ألهل البالء، بل  ُ ُ
ًيصب اهللا األجر عليهم صبا Νä3﴿: ًوقال أيضا، )٢()َ ¯Ρuθ è= ö7oΨs9uρ &óý Î/ zÏiΒ Å∃öθsƒø: $# Æíθ àf ø9$# uρ <Èø) tΡuρ 

zÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ä§à�ΡF{$# uρ ÏN≡t� yϑ ¨W9$# uρ 3 Ì�Ïe± o0uρ š Î� É9≈¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ tÏ%©!$# !# sŒ Î) Νßγ÷F u;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ •Β (# þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) 

¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘﴾]ًويجب أن يكون المعالج صبورا، فال ييأس من طول ( ،]١٥٦،١٥٥:البقرة

ل يعقوب وزكريا العالج، وأن يعلم بأن طبيعة عمله تتطلب ذلك، ويقتدي باألنبياء الصابرين مث
_Í¢﴿: ، حيث يقول اهللا تعالى على لسان يعقوب)٣()وغيرهم t7≈ tƒ (#θ ç7yδ øŒ $# (#θÝ¡ ¡¡ ys tF sù ÏΒ y# ß™θ ãƒ 

ÏµŠÅzr&uρ Ÿωuρ (#θ Ý¡ t↔÷ƒ($ s? ÏΒ Çy÷ρ §‘ «!$# ( …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ß§t↔÷ƒ($ tƒ ÏΒ Çy÷ρ §‘ «!$# āωÎ) ãΠ öθs) ø9$# tβρ ã� Ï�≈s3 ø9$# 

ن فرج اهللا، ورحمته إال الكافرون، فإن المؤمن الحق ال يقنط فال ييأس م: أي(،  ]٨٧:يوسف[﴾
  . )٤()بحال من األحوال من رحمة اهللا، وعفوه

   :االهتمام بالدعوة إلى اهللا: ًثالثا
ًالرقية دعوة قبل أن تكون عالجا، فحينما يشرع الراقي بالرقية عليه أن ينوي برقيته هداية هذا (

جد في الغالب سرعة استجابة، وهذا التجاوب مرده إلى ما ركبه الجان المتلبس بالمريض، وسوف ي 
اهللا فيهم من قوة العاطفة والتأثر، فالواجب استغالل هذه المزية، ال كما يفعله أغلب القراء من قصر 

                                                 

 ).٤:ص(قواعد الرقية الشرعية، ) ١(

 . ، بتصرف كبير٧/٢٤٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ألبي السعود، ) ٢(

 ).٢٠،١٩:ص(المنهج القرآني في عالج السحر والمس الشيطاني، للعوضي، :  انظر)٣(

، وتفــسير العــز بــن ٢/٢٠٧، وبحــر العلــوم، للــسمرقندي، ٢/٦٢٠البحــر المديــد، ألبــي العبــاس الــشاذلي، : انظــر) ٤(
 .١/٥١٩عبد السالم، 
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ًالنية على الطرد واإلحراق فقط، ألن النتائج تكون عكسية عنادا من الجن وتحديا ومقابلة بالمثل،  ً 
  .)١() له ردة فعل، فينتقم الجان من المريض بإيذائه ألنه تأذىوكل فعل

إن الرقية هي مجال واسع للدعوة إلى اهللا عز وجل للمريض وأهله، فقد يكون المريض غير ملتزم 
ًبتعاليم اإلسالم أو أهله، فيجد الراقي بابا مفتوحا للدعوة إلى اهللا عز وجل، وذلك بغرس العقيدة  ً

ب الناس، وحثهم على التوبة والرجوع إلى اهللا، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الصحيحة في قلو
ُالمنكر، وللجن المتلبس به أن يذكره باهللا تعالى، ويخبره في حكم الشرع في ذم فعله، فيأمره  ُ َ
بالمعروف، وينهاه عن المنكر، وذلك أفضل من استعمال الوسائل المؤذية للجن التي تزيد من 

  .  إيذاء المريض، فينبغي أن يكون الراقي قوله دعوة، وفعله دعوة، وسمته دعوةإصراره على
   :تبشير المريض: ًرابعا

إذا داهمت المريض شدة، فإن الشيطان يحرص على ترويعه وتخويفه، فواجب الراقي في هذا الوقت  
ًتهدئة أعصابه المضطربة، وزرع الطمأنينة والثقة بربه أوال ونفسه ثانيا، و أن ما أصابه لم يكن ً

ًليخطئه، وهذا األمر من االبتالء إنما حدث لمحبة اهللا له، وسوف يزول قريبا بمشيئة اهللا تعالى )٢( ،
َيا بنى؛ إن المصيبة ما جاءت لتهلكك، وانما جاءت لتمتحن صبرك ”: وكما قال بعض الصالحين ِ ِ ِ ٕ َُ َ َ  َ ُ

ٌوايمانك، يا بنى؛ القدر سبع، وا ُ َُ ُ َ َ  َ َ َلسبع ال يأكل الميتةٕ ُ ُ “)٣(.  
ًأنه ينبغي على الراقي أن يكون مبشرا وميسرا للمريض أموره باالستعانة باهللا، فاهللا: ويتبين لنا ً  - 

  .  ُالقادر على أن يغير حال هذا المريض هو -سبحانه وتعالى
سروا وال بشروا وال تنفروا وي: "ً كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال����فالنبي 
  .)٤("تعسروا
  :االستعانة بالصالة: ًخامسا

إن الصالة أعظم مولد للنشاط اليومي، كيف ال؛ وهي اتصال يومي بين الخالق والمخلوق خمس (

$﴿: ، فقال)٥()وهي صلة بين العبد وربه، وقد أمرنا اهللا تبارك وتعالى باالستعانة بها! مرات yγ•ƒr'̄≈ tƒ 

                                                 

 .، بتصرف يسير)٥:ص(قواعد الرقية الشرعية، ) ١(

 .، بتصرف يسير)٧:ص(نفس المرجع السابق،  )٢(

ْهديــه زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، فــصل فــي ) ٣(  فــي العــالج باألدويــة الروحانيــة اإللهيــة المفــردة، والمركبــة ����َ
 .٤/١٩٤منها، ومن األدوية الطبيعية، 

 حـديث ٣/١٣٨٥األمـر بالتيـسير وتـرك التنفيـر، : الجهاد والسير، بـاب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب) ٤(
 ).١٧٣٢(رقم

 .، بتصرف يسير)١٦:ص(قواعد الرقية الشرعية، ) ٥(
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٢٥ 

zƒÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ ãΨ‹Ïè tG ó™ $# Î� ö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θn= ¢Á9$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yì tΒ tÎ� É9≈ ¢Á9$# ﴾]وقال أيضا]١٥٣:البقرة ،ً :

﴿(#θ ãΖŠÏè tF ó™ $# uρ Î� ö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θn= ¢Á9$# uρ 4 $ pκ̈Ξ Î) uρ îο u��Î7s3 s9 āωÎ) ’n?tã t Ïè Ï±≈ sƒø: فالصالة هي أم (، ]٤٥:البقرة[﴾#$

   .)١()عالمينالعبادات، ومعراج المؤمنين، ومناجاة رب ال
إن الصالة راحة لألبدان المتعبة، ولألنفس المجهدة، فالواجب على الراقي أن يستعين بالصالة في 

 بكل أنواع الطاعات -  عز وجل- عمله هذا، ألن هذا العمل يتطلب من الراقي أن يتقرب إلى اهللا
والعبادات، وال شك أن الصالة هي من أعظم القربات، وأفضل الطاعات  التي يثيب عليها رب 

  . األرض والسموات
  : كتمان السر واألمانة على أسرار المريض: ًسادسا

ٌإن الراقي مؤتمن على ما يرد عليه من أسرار الناس، فال يظهر عورة المريض ألحد، وال يذكر  
ٌاسمه، فالناس ال يحبون إفشاء أسرارهم، ألن إفشاء السر خيانة للمريض، وقد قال رسول اهللا َ  ���� :

المستشار  "- ���� -  في حديث أبي هريرة����، و يقول النبي ) ٢("ًمن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة"
  .)٣("مؤتمن
   :الـتأني في التشخيص: ًسابعا

وهذه آفة عارمة بين بعض الرقاة اليوم وهي سرعة التشخيص هدانا اهللا واياهم، إن قضية   ٕ
نبغي أال يكون من الذين يسارعون في التشخيص ويقولون التشخيص ليست باألمر الهين، فالراقي ي

ومن المفيد أن يعلم أن التشخيص عبر المعطيات واألسئلة من غير !! )٤(الكلمة كيف ما جاءت ُ
رقية في أغلب األحيان يكون بعيدا عن الصواب مهما كانت خبرة الراقي، ثم ليعلم أن التشخيص  ُ ً

 بداية أمره، بل هو من خصوصيات الراقي فقط، وذلك ليس من مصلحة المريض أن يعرفه في
  :لألسباب التالية

                                                 

 ). ٤٢٩:ص(، للبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير ) ١(

، حـديث ٢/٨٥٠الستر على المؤمن ودفع الحـدود بالـشبهات، : الحدود، باب: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب) ٢(
 صحيح: ، وقال الشيخ األلباني)٢٥٤٤(رقم

، وقــال )٣٧٤٥(، حــديث رقــم ٢/١٢٣٣، المستــشار مــؤتمن: األدب، بــاب: أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب) ٣(
 .صحيح: الشيخ األلباني

 ).٢١٤:ص(جمال الزكي، . الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث، د) ٤(
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٢٦ 

ٌ أن الراقي بشر يصيب ويخطئ:السبب األول  ، وربما شخص الحالة على أنها سحر فيتأثر المريض
نفسيا، ثم بعد فترة من العالج يتبين أن األمر بخالف ما شخص في البداية، ولذلك فإن التريث في  ِ ُ ً

ًحالة وجمع القرائن يوفق الراقي إلى صحة التشخيص إيجابا أو سلبادراسة ال ً .  
سحر أو حسد أو عين، يبدأ المريض بالشك في :  حين يقول الراقي للمريض حالتك:السبب الثاني

ًمن حوله من الناس، ويصرف همه في معرفة من آذاه بدال من أن يصرف همه في العالج، وقد 
ٍءاء مما اتهمهم به، وهذا غير مجد في العالج بل يقتل نفسية ُيشك فيمن حوله وربما هم بر

  . المريض، والواجب على الراقي رفع معنويات المريض، وتقوية نفسيته وتشجيعه على العالج
 الذي يحتاج إلى معرفة التشخيص هو الراقي ليعرف كيف يتصرف معه، وما هو :السبب الثالث

  . )١(العالج الناجع لحالته
ُوكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه، وأمراض ” :لقيميقول ابن ا ُ ُُ ً ِ 

ًاألبدان على وزان أمراض القلوب، وما جعل اهللا للقلب مرضا إال جعل له شفاء بضده، فإن علمه  ً ِ َ ِ
ِصاحب الداء واستعمله، وصادف داء قلبه، أبرأه بإذن اهللا تعالى َ ُ“)٢(  .  

 عندما يكتم الراقي التشخيص يكون له فرصة لرفع همة المريض للعالج، ويحفزه :رابعالسبب ال
على قرب الشفاء، ويطيب خاطره بالكالم الطيب الحسن، فال يستبطئ العالج ويستثقله، بل يسارع 

ًفيه ويجهد نفسه أضعاف ما يقدر طلبا للراحة ُ)٣(.  
َإلى ما يطيب نفس العليل من الكالم الذى تقوى أشرف أنواع العالج، هو اإلرشاد ” :يقول ابن القيم ُ ُ

به الطبيعة، وتنتعش به القوة، وينبعث به الحار الغريزي، فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذى  ِ ُِ  ُ ُ ُ
ٌوتفريح نفس المريض، وتطييب قلبه، وادخال ما يسره عليه، له تأثير  ُهو غاية تأثير الطبيب،  ُ ُ ٕ ُ

ُعلته وخفتها، فإن األرواح والقوى تقوى بذلك، فتساعد الطبيعة على دفع المؤذي، عجيب في شفاء  ِ ِ َِ ُ َُ   
وقد شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه، ويعظمونه، ورؤيتهم لهم،  ُِ ُ َ ُ ً

  . )٤(“ُولطفهم بهم، ومكالمتهم إياهم
 هذا األمر ال يقتصر على المعالج فقط، بل هو  أن:ويتضح من ذلك :حسن الخلق عامة: ًثامنا

ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم : "����قال رسول اهللا : أمر لكل مسلم، فقد جاء عن أبي هريرة قال

                                                 

 .، بتصرف كبير)١٥٠-١٤٨:ص(الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، ) ١(
 .٤/١٧ط األسباب بالمسببات، في األحاديث التي تحث على التداوي ورب: زاد المعاد، فصل) ٢(
 ).١٥٠،١٥١:ص(في نفس الصفحة، ) ١(اإلحالة رقم : انظر) ٣(

ْفي هديه : فصل زاد المعاد، )٤(  .٤/١١٦ في عالج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم، ����َ
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٢٧ 

ًخلقا وخياركم خياركم لنسائه خلقا ، فصاحب حسن الخلق هو )٢("البر حسن الخلق: "ًوقال أيضا، )١("ً
ع الخير كلها، فالراقي داعية وقدوة، والدعوة ال تنجح إال ًأكمل المؤمنين إيمانا، وقد جمع مجام

بااللتزام والتواضع والرفق واللين واإلحسان للمريض، فال يلتزم بخلق دون اآلخر، وهذا هو سر 
$﴿ ����نجاح دعوة النبي  yϑ Î6sù 7π yϑ ôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝßγs9 ( öθs9uρ |MΨä. $ ˆà sù xá‹Î= xî É= ù= s) ø9$# (#θ ‘Ò x�Ρ]ω 

ôÏΒ y7 Ï9öθym ( ß# ôã $$ sù öΝåκ÷]tã ö�Ï� øó tG ó™ $# uρ öΝçλ m; öΝèδ ö‘Íρ$ x© uρ ’ Îû Í÷ ö∆ F{$# ( #sŒ Î*sù |M øΒ z•tã ö≅©.uθtG sù ’n?tã «!$# 4 ¨βÎ) 

©!$# �= Ïtä† t, Î#Ïj.uθtG ßϑ ø9$#﴾]فاألخالق الحسنة تجذب الناس إلى دين اهللا، وترغبهم (، ]١٥٩:آل عمران

، فسر نجاح الراقي في )٣()فيه عمله هو التخلق بأخالق اإلسالم، وااللتزام بتعاليمه، وال يكفي العلم ِ
فقط، بل ويزيده مكانة في مجاله التمكن من قراءة القرآن الكريم بإتقان، وهو طبيب وداعية ومعلم، 

  . )٤(فال يستهين بما منحه اهللا إياه، وباألمانة التي حملها على عنقه ليل نهار
  :روطهالمرقي وش: المطلب الثاني

ْوالمرقي يسترقي هو اسم مفعول من رقا يرقي فهو مرقي :المرقي َْ ْ َ  ِ َ
)٥( .  

 أن المرقي هو العليل أو المريض الذي يطلب الرقية سواء قبل وقوع الداء أو بعد :ويتبين من ذلك
  . وقوعه

  :شروطه
مان هي االلتزام باإلسالم،  السفينة التي يمكن العبور بها إلى بر األ:االلتزام باإلسالم: الشرط األول

βÎ) š¨﴿ وجل لعباده قال تعالىوهو الدين الذي ارتضاه اهللا عز  Ïe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3 $ tΒ uρ 

y# n= tF ÷z$# š Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9$# āωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ãΝèδ u!% ỳ ÞΟ ù= Ïè ø9$# $ J‹øó t/ óΟ ßγoΨ÷�t/ 3 tΒ uρ ö� à� õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ 

«!$#  χ Î*sù ©!$# ßìƒÎ� |  É>$ |¡ Ïtø: ،  هو الطاعة والملة:الدين في هذه اآلية(، ]١٩:آل عمران[﴾ #$

                                                 

 رقـــم ، حـــديث٤/٣٥٤الـــدليل علـــى زيـــادة اإليمـــان ونقـــصانه، : الـــسنة، بـــاب: أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه، كتـــاب) ١(
، حـديث رقـم ٣/٤٦٦، ما جاء في حق المرأة على زوجها: الرضاع، باب: ، والترمذي في سننه، كتاب)٤٦٨٤(
 .حسن صحيح: ، وقال الشيخ األلباني)١١٦٢(

، حديث رقـم ٤/١٩٨٠، تفسير البر واإلثم: البر والصلة واآلداب، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب) ٢(
)٢٥٥٣.( 

 ).  ١٥٤:ص(كريم الرحمن في تفسير كالم المنان، للسعدي، تيسير ال) ٣(

 ).١٣١:ص(ِالرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، : انظر) ٤(
 .١٤/٣٣١،"رقا "لسان العرب، البن منظور، مادة : انظر) ٥(
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٢٨ 

tΒ ﴿:قال تعالى، كما )١( الدين المقبول والنافع هو اإلسالم أن:المعنىو uρ ÆM tG ö; tƒ u� ö�xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ 

n= sù Ÿ≅t6ø) ãƒ çµ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9$#﴾]جانبين يشملوهذا الشرط ] ٨٥:آل عمران   :  

َالعقيدة هي السالح البتار الذي يلقى العبد المؤمن به عدوه  (:االلتزام بجانب العقيدة: الجانب األول
، كما قال .)٢()فيتغلب به عليه، وينصره اهللا تعالى، بل هي العصمة الحقيقية من الشيطان وكيده

$βÎ) “ÏŠ¨﴿: تعالى t6Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκö� n= tã í≈ sÜ ù= ß™ āωÎ) ÇtΒ y7 yè t7̈?$# zÏΒ tÍρ$ tó ø9$# ﴾]نإ: ، أي]٤٢:الحجر 

 نفسه َلَمَ وح، الهدى خالفه وعلم أن،العاقل إذا تعلق به وسواس الشيطان فعلم ما فيه من الغواية
  .)٣(على ذلك لم يكن للشيطان عليه سلطان

 أن يتمسك المرقي بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة الخالية من إن االلتزام بجانب العقيدة يعني
ًالشوائب، ويؤمن بأركان اإليمان إيمانا تاما كامال، ويبتعد عن البدع والمحدثات في الدين، ويؤمن  ً ً
ُبأن النافع والضار هو اهللا وحده، فال يظن أن الرقية هي سبب الشفاء، بل اهللا وحده هو القادر على  َ  

المرض، هل استطاع أن  عندما ابتاله اهللا تعالى بمصيبة ���� نبي اهللا تعالى أيوب ذلك، فهذا
 إلى اهللا وحده يدفع المرض عن نفسه، وهو نبي من أنبياء اهللا ورسله، أو أنه توجه بالسؤال والدعاء

  ًطالبا دفع البالء، ودفع المصيبة عنه؟
šUθ *﴿: لقد توجه إلى اهللا وحده بالسؤال والدعاء، قال تعالى •ƒr&uρ øŒ Î) 3“yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤr& zÍ_ ¡¡ tΒ •� ‘Ø9$# 

|MΡr&uρ ãΝym ö‘r& š ÏΗ ¿q≡§�9$# ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 $ oΨø� t± s3 sù $ tΒ Ïµ Î/ ÏΒ 9h� àÊ ( çµ≈ oΨ÷�s?# u uρ …ã& s#÷δ r& Νßγn= ÷V ÏΒ uρ 

óΟ ßγyè ¨Β Zπ tΗ ôqy‘ ôÏiΒ $ tΡÏ‰ΨÏã 3“t� ò2 ÏŒ uρ tÏ‰ Î7≈ yè ù= Ï9 ﴾]واذكر أيوب يا محمد، إذ :أي (،]٨٤،٨٣:ءاألنبيا ُ َ
ًنادى ربه وقد مسه الضر والبالء، وكان الضر الذي أصابه والبالء الذي نزل به امتحانا من اهللا له 
ًواختبارا، فرفعنا ما به من شدة، وآتاه اهللا عزو جل أهله في الدنيا ومثلهم معهم في اآلخرة نعمة منا 

   .)٤()وعظة للمطيعين

                                                 

 .بتصرف يسير، ١/٢٥٢ الجواهر الحسان في تفسير القرآن،  للثعالبي، )١(

 ).٢٧:ص(عالج السحر والمس الشيطاني، المنهج القرآني في ) ٢(

 . ، بتصرف يسير١٤/٥٢تفسير التحرير والتنوير، البن عاشور، ) ٣(

، بتــصرف ٢/٤٣٧، وبحــر العلــوم، للــسمرقندي، ١٦/٣٣٣ويــل آي القــرآن، للطبــري، تفــسير جــامع البيــان فــي تأ) ٤(
 .يسير
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٢٩ 

لمسلم من الذهاب إلى السحرة ليرقوه فهذا حرام، ومحاسب عليه اإلنسان، وليتبع سنة فليحذر ا
  . في قضاء الحوائج وذلك بالتوجه إلى اهللا تعالى����الرسول 

  :االلتزام بجانب العبادة: الجانب الثاني
ًإن اهللا عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لغاية كريمة، وهدف سام، لم يخلقنا سدى، ولن يتركن ٍ  ،ًا عبثا

وانما خلقنا لعبادته وحده ال شريك له، فينبغي على المرقي أو المريض أن يستعين بالعبادة والطاعة  ٕ
على مواجهة ما أصابه من مصائب، ويأتي في مقدمة هذا الجانب الصالة، فهي عمود الدين، وهي 

ًالتي يكون بها المسلم مؤمنا حقيقيا، قال تعالى ً :﴿$ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# tÏ%©!$# # sŒ Î) t�Ï.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ 

öΝåκæ5θ è= è% # sŒ Î) uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö� n= tã …çµ çG≈ tƒ# u öΝåκøE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’n?tã uρ óΟ ÎγÎn/u‘ tβθè= ©.uθtG tƒ ∩⊄∪ š Ï%©!$# šχθ ßϑ‹É) ãƒ 

nο 4θn= ¢Á9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà) Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ y) ym 4 öΝçλ °; ìM≈ y_ u‘yŠ y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/u‘ 

×ο t� Ï� øó tΒ uρ ×−ø—Í‘uρ ÒΟƒÌ� Ÿ2 ∩⊆∪﴾]لذكر اهللاون يستجيبن الذيون همالمؤمن: أي (]٤،٣،٢،١:األنفال ، 

ًزادتهم إيمانا إلى  م آياتهٕ واذا قرئت عليه، من عقابه، وعذابهًلذكره، خوفاضعون  ويخون ألمره،فينقاد
إيمانهم، كما يؤمنون بقضاء اهللا فال يرجون غيره، ويقيمون الصالة المفروضة بحدودها، وينفقون 

ّ ويؤدون حق اهللا فيها، وهؤالء هم المؤمنون حقا فقد آمنوا بقلوبهم، وصد،ما أمر اهللا بهأموالهم في قت ً
 ورزق كريم مما أعد اهللا لهم من ،، وعفو عن ذنوبهم مراتب رفيعة عند اهللا، لهمأعمالهم قلوبهم

  .          )١() وهنيء العيش في الجنة،طيب المأكل والمشرب
‰ô﴿: وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ tÏ%©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθãè Ï±≈ yz ∩⊄∪ tÏ%©!$# uρ öΝèδ Çtã 

Èθ øó ¯=9$# šχθ àÊ Ì� ÷è ãΒ ∩⊂∪ tÏ%©!$# uρ öΝèδ Íο 4θx.̈“= Ï9 tβθè= Ïè≈ sù ∩⊆∪﴾]ُســعد المــصدقون، : أي(، ]٤-١:المؤمنــون
  .)٢()وفاز، ونجا المصدقون بإيمانهم

  : في فضائل الصالة- رحمه اهللا-يقول ابن القيم
إنها مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة لألذى، مطردة لألدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، ”

مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة 
لرحمن، وبالجملة فلها تأثير للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من ا

                                                 

 .ٍتصرف كبير، ب٣٣-١١/٢٧ويل آي القرآن، للطبري،تفسير جامع البيان في تأ) ١(

 .٨/٤٥٧بحر العلوم، للسمرقندي، ) ٢(
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٣٠ 

َعجيب في حفظ صحة البدن والقلب، وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما، وما ابتلي رجالن بعاهة  ُِ
  .)١(“أو داء أو محنة أو بلية إال كان حظ المصلي منهما أقل، وعاقبته أسلم

د القراءة على المريض ال تفي” : في ذلك- حفظه اهللا-وما أجمل ما ذكره الشيخ عبد اهللا بن جبرين
إال بشروط، وذكر منها أن يكون المريض من أهل اإليمان والخير والصالح والتقوى واالستقامة 
على الدين، والمحافظة على الصلوات، واألعمال الصالحة، والبعد عن المحرمات والمعاصي 

 األكل الحالل، والمظالم والبدع والمحدثات والمنكرات وكبائر الذنوب وصغائرها، والحرص على
  . )٢(“والحذر من المال الحرام أو المشتبه

 öθs9uρ﴿: فالمريض حين يكون من أهل التقوى تفيده القراءة عليه أكثر من غيره، كما قال تعالى

çµ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ# uö� è% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿωöθs9 ôM n= Å_Á èù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u ( @‘ Ïϑ ygõƒ −# u @’ Î1 t�tã uρ 3 ö≅è% uθ èδ š Ï%©#Ï9 (#θ ãΖ tΒ#u 

” W‰ èδ Ö!$ x� Ï©uρ ( š Ï%©!$# uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ þ’ Îû öΝÎγÏΡ# sŒ# u Ö�ø% uρ uθ èδ uρ óΟ ÎγøŠn= tæ ‘ ¸ϑ tã 4 š�Í×̄≈ s9'ρ é& 

šχ ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ ÏΒ ¥β% s3 ¨Β 7‰‹Ïè t/ ﴾]قل يا محمد أن القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، : أي(، ]٤٤:فصلت

  . )٣()شفاء من األوجاع: لقلوب، وقيلهدى من الضاللة، وشفاء لما في ا
   :صدق القصد: الشرط الثاني

إن صدق القصد هو صدق التوجه إلى اهللا تبارك وتعالى بالقلب واللسان، والجوارح كلها، مع التوكل 
  . عليه، واإلنابة إليه، فهو سبحانه النافع والضار، وبيده الشفاء، وهو على كل شيء قدير

  :-اهللا رحمه - قال ابن القيم
أمر من جهة المصروع، وأمر من جهة المعالج، فالذي من جهة : وعالج هذا النوع يكون بأمرين”

يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فاطر هذه األرواح وبارئها، والتعوذ ) العليل(المصروع 
 من جهة المعالج، بأن يكون فيه هذان: الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، والثاني

  .   )٤(“ًاألمران أيضا

                                                 

 ).٢٤٩:ص( الطب النبوي، البن القيم، )١(

 .، بتصرف يسير)١٢٨:ص(فتاوى العلماء في السحر، ) ٢(

 .١٧/١٥٠اللباب في علوم الكتاب، البن عادل الدمشقي، ) ٣(

 ).٧٨:ص( في عالج الصرع، ����في هديه :  الطب النبوي، البن القيم، فصل)٤(
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ٕوان التداوي بالدعاء مع االلتجاء إلى اهللا أنجع وأنفع من ”: -  رحمه اهللا-وقال اإلمام الشوكاني
: من جهة العليل، وهو صدق القصد، واآلخر: العالج بالعقاقير، ولكن إنما ينجع بأمرين، أحدهما

  .  )١(“توكل على اهللا تعالىمن جهة المداوي، وهو توجه قلبه إلى اهللا وقوته بالتقوى وال
 إن فعل الخير، واإلحسان إلى الناس، والتوبة، :فعل الخير واإلحسان إلى الناس: الشرط الثالث 

ٌواالستغفار، واألعمال الصالحة كلها مجلبة للشفاء، قال تعالى عن سيدنا زكريا  َِ ْ  حيث كان ����ُ
ُيسارع في الخيرات َ ُ :﴿!$ −ƒÌ� Ÿ2 y—uρ øŒ Î) 2” yŠ$ tΡ …çµ −/u‘ Éb>u‘ Ÿω ’ ÎΤö‘x‹ s? # YŠö� sù |MΡr&uρ ç� ö�yz š ÏOÍ‘≡ uθ ø9$# ∩∇∪ 

$ uΖ ö6yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 $ uΖ ö6yδ uρ uρ …çµ s9 4z÷ós tƒ $ oΨós n= ô¹r&uρ …çµ s9 ÿ…çµ y_ ÷ρ y— 4 öΝßγ̄ΡÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Ì�≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡u� ö�y‚ ø9$# 

$ oΨtΡθ ãã ô‰ tƒuρ $ Y6xî u‘ $ Y6yδ u‘uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š Ïè Ï±≈ yz ﴾]دعا زكريا ربه أن يرزقه ]. (٩٠- ٨٩:األنبياء

ًولدا يرثه، وأال يتركه وحيدا بال وارث، ثم رد أمره إلى اهللا فقال ً : إن لم ترزقني من يرثني فأنت خير
ًوارث، فاستجاب اهللا تعالى لزكريا دعاءه، ووهب له يحيى ولدا، ووارثا يرثه، وأصلح له زوجه، بأن  ً

ق، فقد كان زكريا وزوجه ويحيى عليهم السالم يسارعون في الخير في ًجعلها ولودا حسنة الخل
طاعة اهللا، ويعبدونه رغبة في رحمته وفضله، ورهبة من عذابه وعقابه، وكانوا متواضعين متذللين، 

  . )٢()ال يستكبرون عن عبادته ودعاءه
  : يقول ابن القيم

ومن أعظم عالجات المرض فعل الخير واإلحسان والذكر و” الدعاء، والتضرع واالبتهال إلى اهللا، ُ
ُوالتوبة، ولهذه األمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء، أعظم من األدوية الطبيعية، ولكن  ٌ ُ

ِبحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه ِ“)٣( .  
يم، هو حياة القلوب، القرآن الكر :الجزم بأن القرآن الكريم شفاء ورحمة وعالج نافع: الشرط الرابع

”ãΑÍi﴿: وقد قال اهللا تبارك وتعالى! ونور الصدور، وجالء الهموم والغموم، كيف ال؟ t∴ çΡuρ zÏΒ Èβ# uö� à) ø9$# 

$ tΒ uθ èδ Ö!$ x� Ï© ×π uΗ ÷qu‘uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ t Ïϑ Î=≈ ©à9$# āωÎ) # Y‘$ |¡ yz﴾]منه ما : أي(، ]٨٢:اإلسراء

  .)٤()فاتحة، وآيات الشفاءيشفي من المرض، كال
                                                 

 .٩/٧٥إباحة التداوي وتركه، : األشربة، باب:  نيل األوطار للشوكاني، كتاب)١(

، ٦/٣١١، والبحـر المحـيط، ألبـي حيـان، )٣٩٠-١٦/٣٨٧(ويل آي القـرآن، للطبـري،  تفسير جامع البيان في تأ)٢(
 .بتصرف يسير

 .٤/١٤٤في عالج الحمى، : زاد المعاد، فصل) ٣(

 ). ٤٦٣: ص( للبيضاوي، تأويل،أنوار التنزيل وأسرار التفسير ) ٤(
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ِفالقرآن هو الشفاء التام من جميع األدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا واآلخرة، ” :يقول ابن القيم ِ  ُ
ٍوما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء به، واذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه على دائه بصدق  َ ٕ  ُ ُ ٍ  ُ

ٍوايمان، وقبول تام، واعتقاد ٍ َ جازم، واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء أبدا، وكيف تقاوم األدواء كالم ٕ ُُ ُِ ُِ ً ُ ُْ ِ
ٍرب األرض والسماء الذى لو نزل على الجبال لصدعها، أو على األرض لقطعها، فما من مرض  ِ َِ َ َ َ 

ِمن أمراض القلوب واألبدان إال وفى القرآن سبيل الداللة على دوائه وسببه، والحمية من ُ ُ ُِ ه لمن رزقه ُ
  . )١(“ًاهللا فهما في كتابه
أنه ينبغي على المريض أن يجزم بأن القرآن شفاء، فال يأخذ هذه الرقية على : ويتبين مما تقدم 

سبيل التجربة، وانما يأخذها على سبيل اليقين بأن اهللا عز وجل هو الشافي ّ ٕ.  
   :الشفاء_ المرقي _أال يستعجل الداعي : الشرط الخامس

َ الرقية هي نوع من أنواع الدعاء، فال يتعجل المرقي اإلجابة، بل يجب عليه أن يصبر ويقوي إن َ ٌ
عزيمته باهللا أوال، وأال يستعجل الشفاء، فعن أبي هريرة ُيستجاب : " قال���� أن رسول اهللا - ���� - ً َ َُ ْ

ُألحدكم ما لم يعجل، يقول ُ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ ِدعوت، فلم يستجب لي: ِ ْ َُ ُ ََ ْ ْ ََ ْ َ")٢(.  
أي يسأم الدعاء ويتركه فيكون كالمان بدعائه، وأنه قد " ما لم يعجل: "قوله” :وقال بعض العلماء

أتى من الدعاء ما كان يستحق به اإلجابة، فيصير كالمبخل لرب كريم، ال تعجزه اإلجابة، وال 
 أيضا أن النبي - ���� -، وعن أبي هريرة)٣(“ينقصه العطاء، وال تضره الذنوب  ال يزال : "قال ����ً

يا رسول اهللا وما االستعجال؟ : يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وما لم يستعجل،  قيل
ُقد دعوت وقد دعوت، فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك أو يدع الدعاء: يقول: قال َ َ")٤( .  

ُإنما يعجل العبد إذا كان غرضه من الدعاء نيل ما سأل، ” :وقال بعضهم ُ َ ٕواذا لم ينل ما يريد ثقل َْ
عليه الدعاء، ويجب أن يكون غرض العبد من الدعاء هو الدعاء هللا، والسؤال منه، واالفتقار إليه 

                                                 

 مرتبـة علـى حـروف ����في ذكر شيء من األدويـة واألغذيـة المفـردة التـي جـاءت علـى لـسانه : فصل زاد المعاد، )١(
 .٤/٣٥٢المعجم، 

ـــاب) ٢( ـــاب: أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كت ـــم يعجـــل، : الـــدعوات، ب ـــستجاب للعبـــد مـــا ل ، حـــديث رقـــم ٨/١٥٢ي
)٦٣٤٠.(  

 .١٠/١٠٠يستجاب للعبد ما لم يعجل، : ي، البن بطال، كتاب التعبير، بابشرح صحيح البخار) ٣(
بيـان أنـه يـستجاب للـداعي مـا لـم : الذكر و الدعاء و التوبة واالسـتغفار، بـاب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ٤(

 ).٢٧٣٥(، حديث رقم ٩/٥٢يعجل، فيقول دعوت فلم يستجب لي، 
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ّوالنهي واالستسالم لربه تعالى بالذلة  ًأبدا، وال يفارق سمة العبودية وعالمة الرق، واالنقياد لألمر ّ
  .)١(“ءوالخشوع، فإن اهللا تعالى يحب اإللحاح في الدعا

 أنه ينبغي على المرقي أال يكن غرضه من الدعاء نيل ما سأل، وانما يكون :ويؤخذ مما تقدم ٕ
  .غرضه من الدعاء الخضوع والتذلل واالستسالم لرب العالمين

                                                 

 .١٠/١٠٠يستجاب للعبد ما لم يعجل، : اب التعبير، بابشرح صحيح البخاري، البن بطال، كت) ١(
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   :ُالمرقى منه وأنواعه: المطلب الثالث
ٌهو العلة التي تطلب الرقية بسببها، وقد تكون هذه العلة: ُالمرقى منه َْ ً سحرا، أو مسا، أو حسدا، أو ُ ً ً

ُآالما ال يعلم سببها، أو لدغ حشرات، أي المرض الذي يعاني منه المرقي َُُ ْ ً)١( .  
ْالسقم نقيض الصحة يكون لإلنسان والبعير وهو اسم للجنس، والمرض والسقم يكون : والمرض هو ْ ُ َُ ِ ِ ِ  َ ُ

ْفي البدن والدين جميعا، وَأصل المرض النق  ِ َ ً ِ  ٌصان، وهو بدن مريض ناقص القوة، وقلب مريض َ َ ّ ُ ِ ٌ َ ُ
ْناقص الدين، والمرض إظالم الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها، وقيل َْ ُُ ُِ ِ ُِ ْ ِ ُالمرض الظلمة، : َ ْ ُ َ

ِالمرض في القلب فتور عن الحق، وفي األبدان فتور األعضاء، وفي العين فتور النظر: وقيل ُ ُ َُ ُ َُ َ ّ ٌُ ُ)٢(.  
   :رض نوعانوالم

 فهو مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي :أما مرض القلوبمرض القلوب، ومرض األبدان، (

’﴿: ، قال تعالى في مرض الشبهة)٣()وكالهما في القرآن الكريم Îû ΝÎγÎ/θ è= è% ÖÚ z÷ £∆ ãΝèδ yŠ# t“ sù ª!$# 

$ ZÊ t� tΒ ( óΟ ßγs9uρ ë># x‹ tã 7ΟŠÏ9r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθç/É‹ õ3 tƒ﴾]عبارة مستعارة عن :فالمرض هو(، ]١٠:البقرة 

ما يكذبون ًدا بسبب حسدهم مع علمهم صحة  أو جحً وهو إما شكا،الفساد الذي في عقائد الكافرين
$! :﴿ u وأما مرض الشهوات فقال تعالى،)٤()به |¡ ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9$# ¨ä ó¡ s9 7‰ tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ) ¨ä ø‹s) ¨?$# 

Ÿξ sù z÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθs) ø9$$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠsù “Ï%©!$# ’ Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚ t� tΒ zù= è% uρ Zωöθs% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β﴾]والشاهد ]٣٢:األحزاب ،

}“Ï%©!$# ’ Îû Ïµ Î7ù= s%{ ،٥(أي فسق، وفجور، وشهوة(.  

‘øŠ©9 ’n?tã 4§{﴿: فقال تعالى: وأما مرض األبدان yϑ ôã F{$# Ólt� ym Ÿωuρ ’n?tã Ælt� ôã F{$# Ólt� ym Ÿωuρ ’n?tã 

ÇÙƒÌ� yϑ ø9$# Ólt� ym 3 tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ ã& ù#Åzô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ pκ÷Ξ F{$# ( tΒ uρ ¤ΑuθtG tƒ 

                                                 

 ).٥٥:ص(طارق الحبيب، . العالج النفسي والعالج بالقرآن، د: انظر) ١(
 .، بتصرف يسير٧/٢٣١، "مرض"لسان العرب، البن منظور، مادة ) ٢(
 ).٣٣:ص(الطب النبوي، البن القيم، ) ٣(

 . ١/٩٢ز، البن عطية،  تفسير المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزي)٤(

 .١٥/٥٤٤، ألبي حفص الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب تفسير )٥(
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çµ ö/Éj‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠÏ9r&﴾]األعذار من العرج رفع الحرج والضيق والمأثم عن أهل فاهللا ،]١٧:الفتح 

  .)١( وهذا حكم  المعذرون بهذه األعذار إلى يوم القيامةليهم الجهاد،وجب عُ، فلم يوالعمى والمرض

  : ومما سبق يتبين لنا أن المرض نوعان

�Ÿωuρ ’n?tã ÇÙƒÌ..﴿:  وهو كما قال تعالى:جسمي: النوع األول yϑ ø9$# Ólt� ym 3..﴾]١٧:الفتح .[  

:  قال تعالى كالجهل والبخل والنفاق والجبن، وهو كما:ما يدخل القلب من األمراض: النوع الثاني

﴿’ Îû ΝÎγÎ/θ è= è% ÖÚ z÷   ].١٠:البقرة[﴾...∆£

من المعلوم أن الجن يتسببون في إيقاع الكثير من األمراض المختلفة، فمن هذه األمراض: أنواعه :  
ُيتسبب الجن في تخويف الناس وترويعهم، حيث يتسلط الجني على : تخويف الناس وترويعهم: ًأوال  

ًاإلنسي فيسمعه أصواتا ُ، أو يريه أشباحا في الليل في بيته، فيحس اإلنسي كأن شيئا يتبعه، ويخيفه ُ ًُ ً 
  .)٢(ًفي داخل المنزل، فيبقى فزعا في جميع أحواله وأوقاته

  : األمراض النفسية والعصبية: ًثانيا
، وتوتر، وهذيان، وكآبة، وما يتسبب الجن ببعض األمراض العصبية والنفسية من اكتئاب، وقلق

، ولكن هم السبب الرئيسي وراءه" الجان"وهذا المرض ) انفصام الشخصية(ه األطباء النفسيون يسمي
ال ينبغي إهمال دور العالجين القرآني والنفسي، وال يتعارض العالج النفسي مع العالج بالقرآن، وال 

ُشك أن اإلنسان يصاب باألمراض النفسية   :فعل األمراض بالهم للمستقبل، والحزن على الماضي، وت
َأن الرقية : النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الحسية البدنية، ودواء هذه األمراض بالرقية الشرعية أي 

ُأنجع من عالجها باألدوية الحسية كما هو معروف
)٣(.  

  : األمراض العضوية: ًثالثا
َإذا أردنا أن نفرق بين المرض العضوي الذي ال دخل للشيطان فيه، والمرض ( العضوي الذي يسببه ُ

  :الشيطان، بأمرين
ًعجز األطباء عن إيجاد سبب للمرض، أو عرف األطباء له سببا، ولكن قد استنفدت : األمر األول ِ َ

  .األسباب دون جدوى
  .ألن الطب القرآني يبدأ من حيث ينتهي الطب التجريبي، أو يعجز عن العالج

                                                 

 .، بتصرف يسير٥/١٣٣، المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، البن عطيةتفسير ) ١(

 ).١٢٦:ص(المنهج القرآني في عالج السحر والمس الشيطاني، :  انظر)٢(

 ).٧٩-٧٥:ص(لقرآن، العالج النفسي والعالج با: انظر) ٣(
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  . )١()مات وجود المس الشيطانيً وجود المرض العضوي مصاحبا لعال:األمر الثاني
فالجن يسبب بعض األمراض العضوية كآالم الظهر، ويصاب المريض بكافة أعراض المرض 
العضوي، كمسائل الشلل، والبكم، والصمم، والعمى، حيث يسيطر على مرابض أعصاب معينة، 

السمع، أو  فهو يتحكم في مركز األعصاب لليد، أو الرجل، أو ويصيب الجسم بهذه األمراض،
، ومما ثبت عن )٢(البصر، فترى المريض مشلول اليد، أو الرجل، وال يكون األمر فيه خلل عضوي

 فناء أمتي بالطعن: "����رسول اهللا  قال:  قال����)٣( من حديث أبي موسى األشعري����النبي 

ُوخز أعدائك: هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال! يا رسول اهللا: والطاعون، فقيل ْ  -من الجن مَ
   .)٤(" وفي كل شهداء- طعن أعدائكم من الجن: وفي رواية

َ أنه دليل قاطع على أن المرض العضوي قد يسببه الجان:ويتضح من الحديث   .  
ًالشيطان ال ينشئ مرضا عضويا في الغالب، بل يستفيد من المرض ”: وهناك قاعدة تقول ً
 مرض عضوي يستفيد منه الشيطان في اإليذاء، :أحدهما: ، فالمرض نوعان“العضوي في اإليذاء

ًفإذا كان هذا المريض مثال معيونا، أو مسحورا، أو لديه مرض باطني، كقرحة المعدة على سبيل  ً ً
المثال، فإن الشيطان بحكم موقعه داخل الجسم حيث يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أخبر 

َ فإن الشيطان يضغط على المنطقة بالذا����النبي   ت، ويزيد من أذى المرض العضوي، كما أخبر
�ö﴿:  حينما قال-  عليه السالم-  عن أيوب- عز وجل-اهللا  ä.øŒ $# uρ !$ tΡy‰ ö7tã z>θ •ƒr& øŒ Î) 3“yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤr& 

zÍ_ ¡¡ tΒ ß≈ sÜ ø‹¤±9$# 5= óÁ ãΖ Î/ A># x‹ tã uρ﴾]وعالجه، )٥()بتعب، ومشقة، وبالء، وضر: أي(، ]٤١:ص: 

 مرض عضوي منشؤه الشيطان بدون سبب :والثانيالقوة العالجية الدوائية، القوة القرآنية، ثم 
ٌعضوي، سببه عين أو سحر أو إيذاء من الجن، وهذا المرض هو الوحيد الذي سببه المباشر 

: وينقسم إلى قسمينالشيطان، وهو الطاعون الذي يهلك المريض إن لم يتداركه اهللا برحمته، 
                                                 

 .، بتصرف يسير)٥١:ص(المنهج القرآني في عالج السحر والمس الشيطاني، ) ١(

 ).١٢١-١١٦:ص( المنهج القرآني في عالج السحر والمس الشيطاني، :انظر) ٢(

َعبد اهللا بن قيس بن سليم، أبو موسى، من بني األشعر، من قحطان، صحابي، وهو أحد الحكمين الذين رضي ) ٣( 
ً، وكـان أحـسن الـصحابة صـوتا فـي الـتالوة، )ه.ق٢١(هما علي ومعاوية بعد حرب صفين، ولد في اليمن سـنة ب

، والتــاريخ الكبيـر، ألبــي عبــد اهللا، ٤/١١٤األعــالم، للزركلـي، ). ه٤٤(ً حــديثا، وتـوفي فــي الكوفـة ســنة ٣٥٥لـه 
 .   ٥/٢٢محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، 

. صــحيح علــى شــرط مــسلم: قــال الــسيوطي، و)١٩٥٢٨(، حــديث رقــم ٤/٣٩٥ مــسنده،  أخرجــه اإلمــام أحمــد فــي)٤(
 ).  ١٤/١٥٢جامع األحاديث : (انظر

 .٨/٢١١الكشف والبيان، للثعلبي، تفسير ) ٥(
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إن هذا : "���� ويتناول الجماعات، وسببه شؤم المعصية، قال عنه  وهو الوباء،:الطاعون المعدي
ًالطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل فإذا كان بأرض فال تخرجوا منها فرارا   ُ

 ويتناول األفراد، وهو ما يسمى في :والطاعون الغير معدي، )١("ٕمنه واذا كان بأرض فال تدخلوها
ًرطان، بجميع أنواعه، وال يعرف األطباء له سببا واضحا، وال عالجا حاسماالوقت الحاضر بالس ً ً ً َ !

  . )٣)(٢("إنه وخز الجن: "����وسببه الحقيقي هو ما أخبر به النبي 
  : )٤(بعض األمراض العضوية التي يتسبب بها الجن

   ):األعمى( ممسوك العين - ١
 إما قبل العالج، كأن تكون شكاية ًيلجأ الجن الخبيث إلى إمساك عين المريض، أو عينيه معا

المريض هي عينيه، أو ضعفها في الليل، وقد يلجأ إلى ذلك الشيطان أثناء الجلسة، أو بعدها، 
ليوقع المعالج في حرج شديد مع أهل المريض، وقد يكون المرض سببه عضوي فيجب التفريق 

بينهما، ولذا يجب أن تنصحه بالذهاب للطبيب، واذا ظهر أن ا ٌلمرض عضوي فيجب إكمال العالج ٕ َ
  : مع طبيبه المختص، أما إذا كان المرض غير عضوي فيكون كاآلتي

  . حدوثه فجأة وبدون مقدمات أو أثناء الجلسة-أ
 . وجود عالمات االقتران به-ب

 . عجز الطبيب عن معرفة سبب اإلصابة بالمرض- ج

ًإما سدا مؤقتا، أو دائما، ويكون السد  يلجأ الجن إلى سد أذن المريض ):األصم( مسدود األذن - ٢ ً ً
المؤقت أثناء سماع الذكر، أو القرآن، فقد يقرأ اإلنسان على الجن فيتأثر بالقراءة في بداية األمر ثم 

  :ال يتأثر بعد ذلك مهما قرأ عليه من قرآن، و يرجع سبب ذلك إلى مكر الجن فيقوم
  .  بسد األذن بإصبعه-أ

 .إلى األذن منع الهواء من الوصول -ب

 .  اللعب في مركز السمع  في المخ- ج

                                                 

، حـديث ٤/١٧٣٨، الطـاعون والطيـرة والكهانـة ونحوهـا: الـسالم، بـاب:  أخرجه اإلمام مـسلم فـي صـحيحه، كتـاب)١(
 ).٢٢١٨(رقم 

. صــحيح علــى شــرط مــسلم: قــال الــسيوطي، و)١٩٥٢٨(، حــديث رقــم ٤/٣٩٥ه اإلمــام أحمــد فــي مــسنده،  أخرجــ)٢(
 ).  ١٤/١٥٢جامع األحاديث : (انظر

 .، بتصرف يسير)٢٢:ص( قواعد الرقية الشرعية، )٣(

 ).١١٨-١١٥:ص(المنهج القرآني في عالج السحر والمس الشيطاني، ) ٤(
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َِ صداع أو صوت صفير أو وش في أذن المريض أثناء القراءة، والعجيب إن تكلم المريض عن -د ُ
أي شيء سوى ذكر اهللا فإنه يسمعك، أما إذا ذكرت اهللا تعالى ولو وسط الكالم كالحلف وغيره فإنه 

 .ال يسمعك

  ):األبكم( حبس الصوت أو منعه - ٣
  : يمنع الجن بعض الحاالت عن النطق وذلك بواحدة من ثالث

  ).الحنجرة عند األحبال الصوتية( يسكن موضع النطق -أ
 .  يلف األحبال الصوتية على بعضها-ب

 . اللعب في مركز النطق في العقل- ج

 .ً أن يكون الشيطان نفسه أخرسا-د

ًإلى شلل المريض كليا، أو جزئيا، أو  قد يعمد الشيطان لخبثه وشراسته : الشلل بسبب الجن-٤ ً
  . يشل نصف المريض فقط

  : األمراض التي يسببها للنساء: ًرابعا
  :النزيف

بعض أنواع الجن يصيب المرأة بالنزيف الرحمي القاتل، وتذهب المرأة إلى األطباء راجية أن يجدوا 
ًلها سببا عضويا فال يجدون سببا عضويا، وال ينجحون في عالجه، أو ً ً  يأتي العالج بنتائج عكسية ً

ًغير متوقعة، وأحيانا ال يجدون لها سببا،     :والجن يسبب النزيف للمرأة لسببين أو أكثرً
  .  أن تكون المرأة مسحورة وهذا تكليفه من الساحر-أ

 أن تكون المرأة معشوقة للجني وهو يغار عليها من زوجها وهو يحاول منعها من الذكر -ب
ربه، ألن كثيرا من النساء يجهلن الفرق بين النزيف والصالة حتى ال تحا ً)والحيض) االستحاضة.  

 أن يكون الجن قد تسبب في النزيف للمرأة بسبب اعتدائها عليه دون قصد فيكون النزيف - ج
  . )١(ًانتقاما منها

  : األمراض الجنسية التي يتسبب بها الجن: ًخامسا
  .                   الربط: ًأوال

  . ب الجن في ربط الرجل عن زوجته، والمرأة عن زوجهايتسب
ْهو أن يعجز الرجل السوي الخلق: الربط عند الرجل   .والغير مريض عن إتيان زوجته، َ

                                                 

 ).١٢٣-١١٩:ص(المس الشيطاني، المنهج القرآني في عالج السحر و) ١(



 

�א���ل�א�ول� ����������������������� �ن�א������و��وא����������������������������������������������������������������������������� 

 
   

 
٣٩ 

  : كيفية حدوث عملية االنتصاب

عند حدوث اإلثارة الجنسية للرجل تقوم الخصية بإفراز هرمونات تصبها في الدم حتى يصل  .١
  . ، ويشحن الجسم بما يشبه التيار الكهربائيالهرمون إلى جلد الرأس

 . تصل اإلثارة الجنسية إلى المركز المختص بذلك في المخ .٢

فيقوم مركز اإلثارة الجنسية في المخ بإرسال إشارات سريعة إلى مركز األعصاب التناسلية في  .٣
 األعضاء ً، عند ذلك ينفتح صمام كان مغلقا، فتسيل الدماء متدفقة في)الصلب(العمود الفقري 

 . )١(التناسلية متجهة إلى القضيب، وتصب الدماء فيه فينتصب

يتمركز شيطان السحر في مخ الرجل، وبالتحديد في مركز اإلثارة كيف يحدث الربط عند الرجل؟ 
ثم يترك األعضاء التناسلية تعمل طبيعية، ، الجنسية، الذي يرسل اإلشارات إلى األعضاء التناسلية

ن من زوجته، وأراد منها المعاشرة، عطل الشيطان مركز اإلثارة الجنسية في المخ، فإذا اقترب اإلنسا

فتتوقف اإلشارات المرسلة إلى األجهزة التي تضخ الدم في القضيب كي ينتصب، عند ذلك يتراجع 
ًالدم سريعا عن القضيب فيرتخي القضيب وينكمش، ولذلك تجد الرجل طبيعيا عندما يداعب زوجته  ً

 فإذا اقترب منها انكمش فال يستطيع أن يأتي حليلته، ألن - أي منتصب القضيب- هاأو يباشر
ًاالنتصاب عامل رئيسي إلتمام العملية الجنسية كما هو معلوم، وأحيانا تجد الرجل متزوجا بامرأتين  ً

وهو مربوط عن واحدة دون األخرى، ألن شيطان السحر يعطل مركز اإلثارة الجنسية إذا اقتر َ ُ  ب
 . )٢(ًمنها، ألنه مكلف بربطه عنها فقط، وهو أقسى أنواع السحر، وأشدها إيالما

  : )٣(أنواع الربط عند النساء

  : وكما يحدث للرجل ربط عن زوجته، كذلك يحدث للمرأة ربط عن زوجها، وربط المرأة خمسة أنواع
لصق فخديها بعضها وذلك بأن ت،  وهو أن تحاول المرأة منع زوجها من إتيانها:ربط المنع -أ

  . ويكون ذلك خارج عن إرادتها، ببعض بحيث ال يستطيع الرجل أن يأتيها

                                                 

 ).١٠٣:ص(لصارم البتار في التصدي للسحرة واألشرار، لوحيد بالي، ا) ١(

، وفــتح المغيــث فــي الــسحر والحــسد ومــس إبلــيس، )١٠٤:ص(لــصارم البتــار فــي التــصدي للــسحرة واألشــرار، ا) ٢(
 ).٨٦:ص(لماهر بن صالح آل مبارك، 

، وفـتح المغيـث فـي الـسحر والحـسد ومـس إبلـيس، )١٥٧:ص(العلم الحـديث، الرقية الشرعية بين الهدي النبوي و) ٣(
 ).٨٧:ص(
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 هو أن يتمركز الجني الموكل بالسحر في مركز اإلحساس في مخ المرأة، فإذا أراد :ربط التبلد -ب
زوجها أن يأتيها أفقدها الجني اإلحساس، فال تشعر بلذة، وال تستجيب لزوجها، بل تكون أم  امه

مخدرة الجسد، يفعل بها كيفما يشاء، فال تفرز الغدد السائل الذي يرطب فرج المرأة، فال تتم العملية 
  . الجنسية بنجاح

هو أن ربط النزيف ): االستحاضة( الفرق بين ربط النزيف، وسحر النزيف :ربط النزيف - ج
ًياما، وربط النزيف هو إذا وأما سحر النزيف ال عالقة له بذلك بل يستمر أ، يختص بأوقات الجماع

ًأراد الرجل أن يأتي زوجته سبب الشيطان لها نزيفا شديدا  ، فال يتمكن الرجل من )استحاضة(ً
 .إتيانها

ًوهو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجد سدا منيعا أمامه من اللحم، ال يستطيع : ربط االنسداد -د ً
  .أن يخترقه فال تنجح عملية اللقاء الجنسي

ًوهو أن يتزوج الرجل بنتا بكرا، فإذا أراد أن يأتيها وجدها كالثيب تماما حتى يشك : ربط التغوير_ هـ ً ً
  .في أمرها، ولكن عندما تعالج ويبطل السحر يعود غشاء البكارة كما كان

  . العقم: ًثانيا

  :العقم عند الرجل
َ عقم عضوي يعالج عند األطباء إن استطاعوا عال:األول: العقم نوعان َ   . جهُ

َ عقم بسبب مس من الجن داخل جسم اإلنسان، وهذا يعالج بالقرآن واألدعية واألذكار:الثاني َ ُ .  
  ً عقم طبيعي، هكذا خلقها اهللا عقيما، :األول: )١(كذلك العقم عند المرأة نوعان: العقم عند المرأة

_ρr& öΝßγã÷﴿: كما قال تعالى Íiρ t“ ãƒ $ ZΡ# t� ø.èŒ $ ZW≈ tΡÎ) uρ ( ã≅yè øgs† uρ tΒ â!$ t± o„ $ ¸ϑ‹É) tã 4 …çµ ¯ΡÎ) ÒΟŠÎ= tæ 

Ö�ƒÏ‰ s%﴾]٢()ُال يولد له: أي(، ]٥٠:الشورى(.  

   عقم بسبب الجن المستوطن في رحم المرأة، حيث يفسد البويضات فال يتم اإلخصاب، :الثاني
ًأو يترك اإلخصاب يتم ويكتمل الحمل، ولكن بعد عدة شهور من الحمل يركض الشيطان عرقا في 

                                                 

، وفـــتح المغيـــث فـــي الـــسحر والحـــسد ومـــس )١١٢،١١١:ص(الـــصارم البتـــار فـــي التـــصدي للـــسحرة واألشـــرار، ) ١(
 ).٩٥:ص(إبليس، 

  .٣/٦٥٠السراج المنير، لشمس الدين الشربيني، تفسير ) ٢(
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٤١ 

ً، فيحدث اإلجهاض، فكثيرا ما يكون اإلجهاض المتكرر بسبب )النزيف(رأة فينزل الدم رحم الم
  . الجن

   :أعراض العقم بسبب الجن
  . خاصة من بعد العصر، ربما كانت إلى منتصف الليل: ضيق في الصدر •
 . شرود ذهني •

 .ألم في أسفل فقرات الظهر •

 . قلق في النوم •

 . )١(ًيرى في نومه أحالما مخيفة •

  :ٕاألخذ بالعيون واحداث الخياالت: ًاسادس

َ أن الجن باستطاعته أن يري :والباحث من خالل ممارسته العمل في مجال الرقية الشرعية يرى ِ ُ  
ِالناظر األشياء على غير حقيقتها إذا كان تسلطه عن طريق السحر، فمثال يري الرجل زوجته  ُ ً

ا بشكل قبيح، ومنفر إليها، فيحدث ضيق لدى ًبشكل قبيح، ومنفر إليه، والزوجة أيضا ترى زوجه
: الناظر ممن يراه، وفي الحقيقة الصورة تكون على حقيقتها لم يتغير فيها شيء، يقول اهللا تعالى

﴿tΑ$ s% ö≅t/ (#θ à)ø9r& ( # sŒ Î*sù öΝçλ é;$ t7Ïm öΝßγ–ŠÅÁ Ïã uρ ã≅§‹sƒä† Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ ÷Λ¿εÌ� ós Å™ $ pκ̈Ξ r& 4të ó¡ n@﴾]٦٦:طه.[  

المرقي به: بعالمطلب الرا ِ َ:   
العالج، والعالج في هذا البحث ليس عالجا طبيعيا، وانما : هذا هو الركن الرابع للرقية، والمراد به ٕ ً ً

  وأما ما كان من القرآن، ”... : في الرقى: جاء في حاشية رد المحتارهو عالج إلهي، فقد 
  . )٢(“أو شيء من الدعوات فال بأس به

   : عن الرقى التي تجوزوجاء في حاشية العدوي
  . )٣(“ والصالحين من عباده����هي المفهوم معناه، المحتوي على ذكر اهللا، وما جاء عن رسوله ”

وال يكون التعويذ والرقية من المرض، إال بكاتب اهللا على ما جاء في ”: وجاء في البيان والتحصيل
  . )٤(“����ذلك عن النبي 

                                                 

، وفـــتح المغيـــث فـــي الـــسحر والحـــسد ومـــس )١١٢،١١١:ص(للـــسحرة واألشـــرار، الـــصارم البتـــار فـــي التـــصدي ) ١(
  ).٩٥:ص(إبليس، 

  .٢٦/٣٧٨في اللبس، : الحظر واإلباحة، فصل:  حاشية رد المحتار البن عابدين، كتاب)٢(
 .٢/٦٤٣في التعالج، :  حاشية العدوي، باب)٣(

 .١٧/١١٨الجامع األول، :  البيان والتحصيل، البن رشد، كتاب)٤(
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٤٢ 

  :وقال ابن حجر
ُأنه يشرع االسترقاء” ١(“ُ بكل استعاذة باهللا، أو استعانة باهللا وحده، أو ما يعطي معنى ذلك( .  

  .)٢(“وال بأس بحل السحر بشيء من القرآن، والذكر، واألقسام، والكالم المباح” :وجاء في المغني
 للحفظ ���� أن الرقية تكون بالقرآن، وباألذكار، والدعوات الثابتة عن النبي: ويتضح مما تقدم

  .ولدفع ما ُأصيب به اإلنسان من األمراض، والوقاية
  .تالوة آية الكرسي، وسورة الفاتحة، وقل هو اهللا أحد، والمعوذتين: مثال الرقية من القرآن

اللهم رب الناس، مذهب الباس،  ":����، قوله ����ومثال الرقية باألذكار، والدعوات الثابتة عن النبي  
  .)٣(ً" يغادر سقمااشف أنت الشافي، ال شافي إال أنت، شفاء ال

  .  )٤("أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين المة ":���� وقوله
  : أنواع الرقية: المبحث الثاني

رقية شرعية جائزة، وشروط جوازها، : يوضح هذا المبحث أنواع الرقية، وأنها تنقسم إلى قسمين
  :ٕقوال العلماء فيها، واليكم بيانهاوأقوال العلماء فيها، ورقية شركية ممنوعة، وأ

  :الرقية الشرعية: المطلب األول
  : قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى

فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف : وأما معالجة المصروع بالرقى والتعوذات فهذا على وجهين”
ًمعناها، ومما يجوز في دين اإلسالم أن يتكلم بها الرجل داعيا اهللا ذاكرا ً له ومخاطبا لخلقه ونحو ً

أنه أذن : "����ذلك، فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع ويعوذ، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 
ٕ، وان كان في )٦("من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل: "����، وقال )٥("ًفي الرقى ما لم تكن شركا

لمعنى، يحتمل أن يكون فيها كفر ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك، أو كانت مجهولة ا
  .) ٧(“فليس ألحد أن يرقي بها

                                                 

 .١٠/١٩٧الرقى، : الطب، باب:  فتح الباري البن حجر، كتاب)١(

ًالسحر الذي ذكر هو السحر الذي يعد في العرف سحرا، : المغني، البن قدامة، فصل) ٢( ِ ُ١٠/١١٣. 

  ).٥٧٤٢(، حديث رقم ٧/٢٨٢رقية النبي، : الطب، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٣(

: ، وقــال األلبــاني)٤٧٣٩(، حــديث رقــم ٤/٣٧٧فــي القــرآن، : الــسنة، بــاب: ، كتــابأخرجــه أبــو داود فــي ســننه) ٤(
 .صحيح

 ).٧:ص( سبق تخريجه )٥(

 ).٧:ص( سبق تخريجه )٦(

 .٢٤/٢٧٧الجنائز،: مجموع الفتاوي البن تيمية، كتاب) ٧(
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٤٣ 

ُأن الرقى تكون جائزة إذا عرف معناها: والذي يتبين لنا من كالم ابن تيمية  ، وجاز للرجل أن يتكلم
    . بها في دين اإلسالم

  :ً ضابطا للرقية الشرعية-  رحمه اهللا- ذكر الحافظ ابن حجر
  .)١(“أو استعانة به وحده، أو ما يعطي معنى ذلك، فاالسترقاء به مشروعما كان فيه استعاذة باهللا، ”

  : ومن أقوال العلماء في ذلك ما يلي
فأما ما كان بالقرآن، وبذكر اهللا عز وجل، فإنه جائز مستحب، ”: -  رحمه اهللا- قال اإلمام البغوي

َفإن النبي  ٢(“ كان ينفث على نفسه بالمعوذات كما في البخاري ومسلم����(.  
ٌجميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب اهللا، أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة ”: قال الشوكاني

  .)٣(“األعجمية، أو بما ال يدري معناه لجواز أن يكون فيه كفر
  :ًوذكر ابن حجر ضابطا للرقية الشرعية فقال

  . )٤(“وهو الطب الروحاني إذا كان على لسان األبرار من الخلق”
 أن كل رقية جربت منفعتها، وخلت من الشرك، أو ما يؤدي إليه، أو معصية :ضح مما تقدمويت ُ 

ٕوضرر فهي جائزة، كما أنه ال يشترط االقتصار في الرقية على ما ورد، وان كان هو األفضل،  ُ 
وانما يجوز الدعاء والرقية بشيء مما لم يرد عن النبي  مع  بشرط أال يكون فيها ما يتعارض ����ٕ

  .شروط الرقية الشرعية
   :الرقية الغير شرعية: المطلب الثاني

تقدم معنا في المطلب األول من هذا المبحث ذكر الشروط الواجب توفرها، والمجمع عليها لجواز 
الرقية الشرعية، وهي شروط حق وهداية، فإذا اختل منها شرط واحد كانت بضد ذلك، ألن غالب 

 معظم أنحاء العالم اإلسالمي ال تتوفر فيهم تلك الشروط فيجب الذين يذهب إليهم الناس في
  :ُفيفهم من ذلك أن الرقية تنقسم إلى قسميناالبتعاد عنهم، 

  . وهو ما توفرت فيه هذه الشروط:قسم جائز
وهو ما ال يوجد فيه تلك الشروط أو واحد منها، ويندرج تحت هذا القسم الرقية : وقسم ممنوع

  . الشركية

                                                 

 .١٠/١٩٧الرقى، : الطب، باب: البن حجر، كتابفتح الباري، ) ١(

  .١٢/١٥٩باب الرقية وما يكره منها وتعليق التمائم، : الطب والرقى، باب: ب شرح السنة، للبغوي، كتا)٢(
 . ٩/٥٧إباحة التداوي بالعالج وتركه، : األشربة، باب: نيل األوطار للشوكاني، كتاب) ٣(
  .١٠/١٩٦الرقى، : الطب، باب: البن حجر، كتابفتح الباري، ) ٤(
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٤٤ 

   : الشركيةالرقية
َهي ما كان فيها شيء من الشرك، أو كالم وتمتمات غير مفهومة، وألفاظ مجهولة معقدة النطق؛ ” َْ

ُفهي من الطالسم الشركية، وتكون عند أولياء الشيطان وحزبه، وهذه محرمة في الشرع يحرم الرقية  ْ  ُ 
ها بغير اهللا من دعاء، أو استغاثة، ُأو هي الرقى التي يستعان في”، ) ١(“بها، أو إتيان من يرقي بها

  . )٢(“أو استعاذة، كالرقى بأسماء الجن، والمالئكة، واألنبياء، والصالحين ونحو ذلك
 أن الرقية الشركية هي التي فيها استعاذة، أو استغاثة بغير اهللا، كالرقى بأسماء :ويتضح مما تقدم

اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها، وهي الجن، والمالئكة واألنبياء والصالحين ونحو ذلك، أو 
ٌإن الرقى والتمائم والتولة شرك: " فيها����التي قال  ْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ  َ   ِ")٣( . 

  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ُوال تشرع الرقى بما ال يعرف معناه إن كان فيه شرك؛ فإن ذلك محرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم ”  َ ُ ُ

ُرءون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك، وفي فيه شرك، وقد يق ً
  .)٤(“االستشفاء بما شرعه اهللا ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله

  :وقال اإلمام البغوي
المنهي من الرقى ما كان فيه شرك، أو كان يذكر مردة الشياطين، أو ما كان منها بغير لسان ”

  . )٥(“، ولعله يدخله سحر، أو كفرالعرب، وال يدرى ما هو
  : وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى

ُكل اسم مجهول فليس ألحد أن يرقي به، فضال عن أن يدعو به ولو عرف معناه، ألنه يكره ”  ً
ًالدعاء بغير العربية، وانما يرخص لمن ال يحسن العربية، فأما جعل األلفاظ األعجمية شعارا فليس   ُ ُ  ٕ

  .)٦(“سالممن دين اإل
أكثر الرقى األعجمية تتضمن أسماء رجال من الجن، ”:  في مجموع الفتاوىوذكر ابن تيمية

ُيدعون، ويستغاث بهم، ويقسم عليهم بمن يعظمونه، فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض  ُ

                                                 

 .، بتصرف يسير)٦٩:ص ( الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية،)١(

  ).٥٨:ص( العالج النفسي والعالج بالقرآن، )٢(

 ). ٥:ص(سبق تخريجه ) ٣(

 .١٩/٦١ُالنهي عن الرقية التي ال يعرف معناها، :  مجموع الفتاوى، البن تيمية، فصل)٤(

  .١٢/١٥٩الرقية وما يكره منها وتعليق التمائم، : الطب والرقى، باب: شرح السنة، للبغوي، كتاب) ٥(

  .، بتصرف يسير٢٤/٢٨٣مجموع الفتاوى، البن تيمية، كتاب الجنائز، ) ٦(
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٤٥ 

θ#﴿: ، قال تعالى)١(“األمور، وهذا من جنس السحر والشرك ãè t7̈?$# uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß ÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’n?tã Å7 ù= ãΒ 

z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( $ tΒ uρ t� x� Ÿ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ š ÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ã�x� x. tβθßϑ Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# t� ós Åb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’n?tã 

È÷ x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅Î/$ t6Î/ |Nρ ã�≈ yδ šVρ ã�≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰ tnr& 4®L ym Iωθ à) tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøtwΥ ×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù 

ö� à�õ3 s? ( tβθßϑ ¯= yè tG uŠsù $ yϑ ßγ÷ΨÏΒ $ tΒ šχθ è% Ìh� x� ãƒ Ïµ Î/ t÷ t/ Ïö� yϑ ø9$# Ïµ Å_ ÷ρ y—uρ 4 $ tΒ uρ Νèδ tÍh‘!$ ŸÒ Î/ Ïµ Î/ ôÏΒ >‰ ym r& 

āωÎ) ÈβøŒ Î*Î/ «!$# 4 tβθçΗ ©> yè tG tƒuρ $ tΒ öΝèδ ”� àÒ tƒ Ÿωuρ öΝßγãè x�Ζ tƒ 4 ô‰ s) s9uρ (#θ ßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1u� tIô© $# $ tΒ …çµ s9 ’ Îû Íο t� ÅzFψ $# 

ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 š[ø♥Î6s9uρ $ tΒ (# ÷ρ t�x© ÿÏµ Î/ öΝßγ|¡ à�Ρr& 4 öθs9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ôè tƒ﴾]١٠٢:البقرة.[  

ما يخيل إلى الرجل : وسبب التفرق بين الزوجين بالسحر”: - رحمه اهللا- قال اإلمام ابن كثير ُ  
  .)٢(“و ذلك أو من األسباب المقتضية للفرقةأو المرأة من اآلخر من سوء منظر، أو خلق أو نح

ًأن للسحر تأثيرا في القلوب، ”:  من خالل هذه اآلية- رحمه اهللا-وقد استدل اإلمام الشوكاني 
  .)٣(“بالحب والبغض، والجمع والفرقة، والقرب والبعد

ًسحر سببا في أن السحر له حقيقة تؤثر في القلوب، واألبدان، وقد يكون ال: ويتبين لنا مما تقدم
التفريق بين األزواج، وذلك بإحداث النشوز، أو األسباب المقتضية للفرقة، وكل ذلك ال يحدث إال 

إن إبليس يضع عرشه على : "����قال رسول اهللا : قال ����بإذن اهللا ومراده، وقد جاء عن جابر
فعلت كذا وكذا، : الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول

: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: ثم يجيء أحدهم، فيقول: ًما صنعت شيئا، قال: فيقول
  . )٤("نعم أنت: فيدنيه منه، ويقول

تلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، ”: قال الشوكاني
 وباطل، يجمع إلى ذكر اهللا، وأسمائه ما يشوبه من ذكر يأتي بأمور مشبهة مركبة من حق

  .)٥(“الشياطين، واالستعانة بمردتهم

                                                 

 .١/٣٦٢، مجموع الفتاوى، البن تيمية،  )١(

 .١/٣٦٤ تفسير القرآن العظيم، البن كثير، )٢(

  .١/١٢٠للشوكاني، فتح القدير،   تفسير)٣(

تحريش الشيطان وبعثه سـراياه لفتنـة : ا، بابالجنة وصفة نعيمها وأهله: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب) ٤(
ًالناس، وأن مع كل إنسان قرينا،  ٢٨١٣(، حديث رقم ٤/٢١٦٧.( 

 .٩/٨٥ما جاء في الرقى والتمائم، : األشربة، باب: نيل األوطار للشوكاني، كتاب) ٥(
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٤٦ 

أن كل رقية فيها استعانة بغير اهللا، من دعاء، أو استعاذة، أو استغاثة، فهي : ومما تقدم يتضح لنا
 إال ما فيه ًرقية شركية، ال تجوز شرعا، ولو لم يكن هناك وسيلة للشفاء سواها، فال يجلب النفع

َتقوى اهللا، وال يدفع الضرر إال ما فيه تقوى اهللا ّ.  
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٤٧ 

  
  الفصل الثاني

    كيفية العالج بالرقية الشرعية
  

  : وفيه ثالثة مباحث
  .الرقية قبل وقوع الداء: المبحث األول
  .الرقية بعد وقوع الداء: المبحث الثاني
  .كيفية رقية األمراض غير العضوية : المبحث الثالث

  :ثمانية مطالبيه وف
  .رقية السحر: المطلب األول

  : النقاط التاليةوفيه 
  . تعريف السحر
  . أنواع السحر

  . كيفية الرقية من السحر
  .رقية العين: المطلب الثاني
  . والصرع، رقية المس:  المطلب الثالث

  .رقية المصيبة:  الرابعالمطلب
  .رقية الوسوسة: الخامسالمطلب 
  .واألرق المانع من النوم، ة الفزع رقي:  السادسالمطلب
  .الرقية من األحالم المزعجة:  السابعالمطلب
  . رقية البيت:  الثامنالمطلب
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٤٨ 

  الفصل الثاني

  كيفية العالج بالرقية الشرعية
  

  . الرقية قبل وقوع الداء: المبحث األول
ُ إن الدين اإلسالمي دين الوقاية والسالمة  ،جاء بها هذا الدين، سبيل ومن أهم سبل الوقاية التي 

التحصين من السحر، والمس، والحسد، فجاء القرآن الكريم، والسنة المطهرة بآيات وأحاديث للوقاية 
ًوالتحصن، كما حثنا اإلسالم على أمور، من تأمل فيها وجدها حصنا منيعا للمسلم من أذى  ً ْ َ

وضوء، والصالة، والورد اليومي من الشيطان ومداخله، كأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وال
إلى غير ذلك من التحصينات اإليمانية التي شرعها اهللا لنا للوقاية من المداخل .. القرآن 

  . الشيطانية
  : - رحمه اهللا- قال ابن القيم

ٕواعلم أن األدوية الطبيعية اإللهية تنفع من الداء بعد حصوله، وتمنع من وقوعه، وان وقع لم يقع ” ُ َُ ِ 
ُعا مضرا، وان كان مؤذيا، واألدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء، فالتعوذات واألذكار، وقو  ُ ً ً ًٕ

ِإما أن تمنع وقوع هذه األسباب، واما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته  َ ٕ َ َ
َوضعفه، فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة، وإلزالة المرض ُْ َ ُ َ “)١( .  

  :واألمور المشروعة لذلك كثيرة منها
تقوى اهللا وحفظه عند أمره ونهيه، وهذا من أعظم األمور الواقية للمسلم، فمن اتقى اهللا تولى اهللا  -١

يا : "ً يوما فقال���� رسول اهللا ُكنت خلف:  قال- ����- حفظه ولم يكله إلى غيره، فعن ابن عباس
ٕ تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل اهللا، واذا غالم إني أعلمك كلمات، احفظ اهللا يحفظك، احفظ اهللا

َاستعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء  
قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك، 

  . )٢("رفعت األقالم، وجفت الصحف

                                                 

ْفي هديه : الطب النبوي، البن القيم، فصل) ١( َْ في عالج لدغة العقرب بالرقية، ����َ )١٥٥:ص.(  
قال ، )٢٥١٦(، حديث رقم ٤/٦٦٧، ٥٩: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: كتابأخرجه الترمذي في سننه، ) ٢(

 .صحيح: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ األلباني: أبو عيسى
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٤٩ 

حفظه اهللا، ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان اهللا حافظه وأمامه، فمن يخاف ومن فمن حفظ اهللا (
  .  )١()يحذر؟

  : قراءة اآليتين األخيرتين من سورة البقرة -٢
من قرأ اآليتين من آخر سورة  "����قال رسول اهللا :  قال - ����- ) ٢(جاء عن أبي مسعود األنصاري

 .  )٣("البقرة في ليلة كفتاه

  : ة كلها تحصن البيت من الشياطينقراءة سورة البقر -٣
ال تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من : " قال���� أن رسول اهللا - ����- جاء عن أبي هريرة 

  . )٤("البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
  : قراءة آية الكرسي -٤

ٍوكلني رسول اهللا بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يح:  قال- ����- جاء عن أبي هريرة  ثو من
إذا أويت إلى فراشك، : " الحديث، فقالفقص ����ألرفعنك إلى رسول اهللا : الطعام، فأخذته، فقلت

صدقك ؟ فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي
 . )٥("وهو كذوب ذاك شيطان

ألم تر آيات : "����قال رسول اهللا : قال) ٦(جاء عن عقبة بن عامر: اإلكثار من قراءة المعوذتين -٥
  . )٧("الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس أنزلت

                                                 

 .٢/٤٦٤، البن القيم، بدائع الفوائد) ١(
. بعـدها: ، صـحابي جليـل، مـات قبـل األربعـين، وقيـل)أبـو مـسعود( عقبة بن عمرو بن ثعلبـة األنـصاري البـدري، )٢(

 .٤/٢٤٠، واألعالم، للزركلي ١/٣٩٥تقريب التهذيب، البن حجر، 
فــضل الفاتحـة وخــواتيم ســورة البقــرة : صــالة المـسافرين وقــصرها، بــاب:  أخرجـه اإلمــام مــسلم فـي صــحيحه، كتــاب)٣(

 ).٨٠٧(، حديث رقم ١/٥٥٤والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة، 
اســتحباب فــضل صــالة النافلــة فــي : صــالة المــسافرين وقــصرها، بــاب: أخرجـه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب )٤(

 ).  ٧٨٠(، حديث رقم ٣/٢٩٣بيته وجوازها في المسجد، 
 ).٥٠١٠(، حديث رقم ٨/٦٧٢فضل سورة البقرة، : فضائل القرآن، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٥(

بن عبس بن مالك الجهنـي، صـحابي مـشهور، اختلـف فـي كنيتـه علـى سـبعة أقـوال، أشـهرها أنـه  امر عقبة بن ع)٦(
ًوكان فقيهـا، فاضـال، شـجاعا، شـاعرا، قارئـا، مـن الرمـاة، وهـو أحـد مـن جمـع القـرآن، مـات فـي قـرب ) أبو حماد( ً ً ً ً

 .٤/٢٤٠، واألعالم، للزركلي ١/٣٩٥تقريب التهذيب، البن حجر، . الستين
، ٥٥٨/فــضل قــراءة المعــوذتين، ا: صــالة المــسافرين وقــصرها، بــاب: ه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــابأخرجــ) ٧(

 ).٨١٤(حديث رقم 
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٥٠ 

 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث ����أن النبي : "- رضي اهللا عنها- وروت عائشة
ثم يمسح بهما ) قل أعوذ برب الناس(و ) قل أعوذ برب الفلق(و ) قل هو اهللا أحد(فيهما فقرأ فيهما 

ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه، ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث 
  . )١("مرات

  -: في بدائع الفوائد-  رحمه اهللا-وذكر ابن القيم
ًبأن هاتين السورتين ال يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعي” ً   ن

وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى االستعاذة بهاتين السورتين، أعظم من حاجته إلى النفس، 
  . )٢(“والطعام والشراب، واللباس

  : ًاإلكثار من التعوذات النبوية وهي كثيرة جدا منها -٦
إن أباكما كان يعوذ بها : كان النبي يعوذ الحسن والحسين، ويقول: " قال����جاء عن ابن عباس 

  . )٣("أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين المة"ٕإسماعيل واسحاق ) بهما(
  : شرح الحديث

الشافية، : النافعة، وقيل: الكاملة، وقيل": التامة"أسماؤه وصفاته، : ن، وقيلهي القرآ": كلمات اهللا("
، والجمع الهوام، فأما ما يسم وال كل ذات سم يقتل: ، الهامة"من كل شيطان وهامة"المباركة، : وقيل

  .)٤()، أي من عين تصيب بسوء"ومن كل عين المة"يقتل، فهو السامة، كالعقرب والزنبور، 
: ًإذا نزل أحدكم منزال فليقل:  يقول���� أنها سمعت رسول اهللا )٥( جاء عن خولة بنت حكيم السلمية

  . )٦(ره شيء حتى يرتحل منهأعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، فإنه ال يض"

                                                 

 ).٥٠١٧(، حديث رقم ٩/٦٢فضل المعوذات، : فضائل القرآن، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ١(
 .٢/٤٢٦ بدائع الفوائد البن القيم )٢(
 حــديث رقــم ٦/٤٧٠يزفـون النــسالن فــي المـشي، : أحاديـث األنبيــاء، بــاب: كتــاب،  أخرجـه البخــاري فـي صــحيحه)٣(

)٣٣٧١.( 
، وفـتح البـاري، البـن ٦/١٨٤مـا جـاء فـي الرقيـة مـن العـين، : الطـب، بـاب: تحفة األحوذي، للمباركفوري، كتـاب) ٤(

 .٦/٤١٠ًواتخذ اهللا إبراهيم خليال، : قول اهللا تعالى: الجهاد، باب: حجر، كتاب
ًخويلـة أيـضا بالتـصغير، صـحابية مـشهورة، : أم شـريك، ويقـال لهـا: ة بنت حكـيم بـن أميـة الـسلمية، يقـال لهـا خول)٥(

، وكانـت قبـل تحـت عثمـان بـن مظعـون، وكانـت صـالحة فاضـلة، وكانــت ����إنهـا التـي وهبـت نفـسها للنبـي : يقـال
 .٧/٦٢١ن حجر، واإلصابة في تمييز الصحابة، الب١/٧٤٦تقريب التهذيب . من أحلى نساء ثقيف

بــاب فــي التعــوذ مــن ســوء : الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب: أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ٦(
 ).٢٧٠٨(، حديث رقم ٤/٢٠٨١القضاء ودرك الشقاء وغيره، 
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 ال يضر مع اسمه يبسم اهللا الذ: "من قال: ����قال رسول اهللا :  قال����وعن عثمان بن عفان 
شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم ثالث مرات، لم تصبه فجأة بالء حتى يصبح، 

  .  )١("ُومن قالها حين يصبح ثالث مرات لم تصبه فجأة بالء حتى يمسي
  :    - رحمه اهللا- ل ابن القيمقا
ِومن جرب هذه الدعوات والعوذ، عرف مقدار منفعتها، وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر ” ِ َِ َ َ َ َ َ ُ  َ

العائن، وتدفعه بعد وصوله، بحسب قوة إيمان قائلها، وقوة نفسه، واستعداده، وقوة توكله، وثبات 
  . )٢(“قبله، فإنها سالح، والسالح بضاربه

نرى كثيرا من الناس ال ينتفع بهذه الرقى، فما هو السبب علما بأنهم يقرؤونها؟: وقد يقول قائل ً ً  
  : حيث قال- رحمه اهللا-وكفانا مؤنة اإلجابة عن هذا السؤال، ابن القيم

ال ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبو” َ ُ  ُ ُ َ ل، واعتقاد ُْ
ُالشفاء به، وكمال التلقي له باإليمان واإلذعان، فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم 
ًيتلق هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل ال يزيد المنافقين إال رجسا إلى  ُ ِ  ُ  ُ

ِرجسهم، ومرضا إلى مرضهم، وأين يقع طب األبدان منه، فطب   ُ َالنبوة ال يناسب إال األبدان ً ُ ِ
الطيبة، كما أن شفاء القرآن ال يناسب إال األرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب  ِ ُِ ُ 
النبوة كإعراضهم عن االستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور فى الدواء، ولكن 

ِلخبث الطبيعة، وفساد المحل، وعدم قب ِ   . )٣(“ولهُ
أن من أهم شروط المريض أن يتلقى الرقية بالقبول واإليمان، وعدم : ويتبين لنا من كالم ابن القيم

انتفاع المريض بالرقية ال يعني قصور فيها، وانما يدل على ضعف في إيمان المريض، فليعمل  ٕ
  .   المسلم الذي ال ينتفع بالرقية على تقوية إيمانه

                                                 

جه ، وابن ما)٥٠٩٠(، حديث رقم ٤/٤٨٤ما يقول إذا أصبح، : األدب، باب:  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب)١(
،  )٣٨٦٩(، حــديث رقــم ٢/١٢٧٣سى، ٕمــا يــدعو بــه الرجــل إذا أصــبح واذا أمــ: الــدعاء، بــاب: فــي ســننه، كتــاب

ٕمـــا جـــاء فـــي الـــدعاء إذا أصـــبح واذا أمـــسى، : ، بـــاب����الـــدعوات عـــن رســـول اهللا : والترمـــذي فـــي ســـننه، كتـــاب
 .صحيح: ، وقال األلباني)٣٣٨٨(، حديث رقم ٥/٤٦٥

ْفي هديه : فصل، الطب النبوي، البن القيم) ٢( ِ في عالج المصاب بالعين����َ ْ   ).١٤٧:ص(، َ
ْفي هديه : فصلنفس المرجع السابق، ) ٣(  ).٥٦:ص( في عالج استطالق البطن، ����َ
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  :رقية بعد وقوع الداءال: المبحث الثاني
  :رقية اللديغ: ًأوال

ٌاللدغ بالفم، واللسع بالذنب، اللديغ الملدوغ فعيل بمعنى : عض الحية والعقرب، وقيل: اللدغ هو ِ َ َ 
ُوتسمى رقية الحمة، والحمة في أفواه العامة. )١(مفعول ُ  ُإبرة العقرب والزنبور ونحوه، وانما الحمة : ُ َ ُ  ٕ

ُسم كل شيء يلدغ َ ُالحمة والحمة، وقال بعضهم: َ أو يلسع، يقال لسم العقرب َُ ُ ُ : هي اإلبرة التي
ْتضرب بها الحية والعقرب والزنبور َ)٢(  .  

وأخطار ذوات السموم متوقعة لكل شخص، وفي كل لحظة، خاصة من يسكن البوادي، والمزارع، 
ٕالحمة، وازالة آالمها بأمور والقرى، مما حدى بكثير من الناس ممن ضعف إيمانهم التقاء ذوات 

  . )٣(ليست مشروعة كالتمائم، والرقى الشركية
الطريق الشرعي الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم، هو االلتجاء إلى اهللا عز وجل، والتوكل عليه،  إن

  . واألخذ بما جاء من الرقى المشروعة قبل الداء، وبعده، واالبتعاد عن الرقى الممنوعة
  : الرقية من الحمة ما يلياألدلة على جواز

رخص النبي في الرقية من كل : "عن الرقية من الحمة؟ فقالت-رضي اهللا عنها–ُسئلت عائشة  .١
  .)٤("ذي حمة

  . )٥(" ألهل بيت من األنصار في الرقية من الحمة����رخص رسول اهللا : "وعن عائشة قالت .٢
  .جواز الرقية من الحمة بأنواعها: ومما تقدم يتبين لنا

ت نصوص أخرى ورد فيها ذكر بعض أنواع ذوات الحمة، كالحيات والعقارب، ومن هذه ولقد جاء
  :  األحاديث

  . )٦(" في رقية الحية لبني عمرو����أرخص النبي : " يقول����جاء عن جابر بن عبد اهللا  .١
                                                 

 .٨/٤٤٨، "لدغ"لسان العرب، البن منظور، مادة  )١(
 األثيــر، مــادة ، والنهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر، البــن١٤/١٩٧، "حمــا" لــسان العــرب، البــن منظــور، مــادة )٢(

 .١/١٠٥٤، "حمه"
 ).١٦٣:ص(لفهد بن ضويان السحيمي، أحكام الرقى والتمائم، ) ٣(
 ).٥٧٤١(، حديث رقم ١٠/٢٠٥الرقية من الحية والعقرب، : الطب، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٤(
 والنملــة والحمــة والنظــرة، اســتحباب الرقيــة مــن العــين: بــابالــسالم، : أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ٥(

 ).٢١٩٣(، حديث رقم ٤/١٧٢٤
اســتحباب الرقيــة مــن العــين والنملــة والحمــة والنظــرة، : بــابالــسالم، :  أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب)٦(

 ).٢١٩٩(، حديث رقم ٤/١٧٢٦
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إلى رسول اهللا  عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم ����نهى رسول اهللا : " قال����ًوعنه أيضا .٢
ٕ بها من العقرب، وانك نهيت عن الرقى، ل اهللا، إنه كانت عندنا رقية نرقيسويا ر: ، فقالوا����
  .)١("ًما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه: فعرضوها عليه، فقال: قال

:  عن الرقى، قال���� من العقرب، فنهى رسول اهللا كان لي خال يرقي:  قال����ًوعنه أيضا  .٣
من استطاع : "إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقى من العقرب، فقال، ����يا رسول اهللا : فأتاه، فقال

  . )٢("منكم أن ينفع أخاه فليفعل
هذه األحاديث تدل على أن الصحابة :ويتضح مما تقدم أن ���� كانوا يرقون من ُأصيب بلدغ ،َ

 ا النبيفأخبرو، عن الرقى امتثلوا ألمره، وتوقفوا عن تلك الرقى ����ذوات الحمة، وعندما نهى النبي 
من : " أنهم يرقون من الحية، والعقرب، فينتفعون بذلك، فأذن لهم، وحثهم على ذلك بقوله����

ولكن ال بد أن تكون هذه المنفعة بشيء جائز ال شرك فيه، بدليل ، "استطاع أن ينفع أخاه فليفعل
  .  )٣("ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "���� قول الرسول

  -:ج ذوات السموم بعد وقوع ضررهاأما الرقى المشروعة لعال
إن التعوذات واألذكار الشرعية كلها نافعة بإذن اهللا، ومما ورد النص فيه لعالج الحمة ما يلي ُ :-  

، في سفرة سافروها ����أصحاب النبي  انطلق نفر من" : قال����جاء عن أبي سعيد الخدري  -١
ُضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فاستضافوهم، فأبوا أن ي حتى نزلوا على حي من أحياء العرب،

  لو أتيتم هؤالء الرهط الذين : له بكل شيء ال ينفعه شيء، فقال بعضهم) فشفوا(فسعوا 
  ُإن سيدنا لدغ، ! يا أيها الرهط: فأتوهم، فقالوا نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء،

  : بعضهمفهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال  له بكل شيء ال ينفعه،) وشفينا(وسعينا 
  فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا  ، ولكن استضفناكم،)٤(نعم واهللا إني ألرقي

                                                 

 ).٧:ص(  سبق تخريجه،)١(
الرقيــة مــن العــين والنملــة والحمــة والنظــرة، اســتحباب : بــابالــسالم، :  أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب)٢(

 ).٢١٩٩(، حديث رقم ٤/١٧٢٦
 ).٧:ص( سبق تخريجه، )٣(
. ًقــال النــووي والراقــي هــو أبــو ســعيد كمــا جــاء مبينــا فــي روايــة أخــرى: بعــضهم نعــم واهللا إنــي ألرقــي:  قولــه فقــال)٤(

ذ األجــرة علــى الرقيــة بــالقرآن جــواز أخــ: الــسالم، بــاب: المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج، كتــاب: انظــر
 .١٤/١٨٧واألذكار، 
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ًجعال الحمد هللا رب العالمين، : ، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه،  ويقرأ)١(ُ
صالحوهم فأوفوهم جعلهم الذي : ، قال)٣(َََمن عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة)٢(ُفكأنما نشط

، فنذكر له ����تفعلوا حتى  نأتي رسول اهللا  ال: اقسموا، فقال الذي رقى: عليه، فقال بعضهم
وما يدريك أنها : (ذلك، فقال ، فذكروا له����الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول اهللا 

  .  )٤("����ًواضربوا لي معكم سهما، فضحك رسول اقسموا قد أصبتم، : (، ثم قال)رقية؟
 – أو سليم –مروا بماء فيهم لديغ  ���� أصحاب النبي ًأن نفرا من (:����عن ابن عباس و -٢

ًهل فيكم راق؟ إن في الماء رجال لديغا : أهل الماء فقال فعرض لهم رجل من  –ً أو سليما –ً
 منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك فانطلق رجل

يا رسول اهللا أخذ على كتاب اهللا : على كتاب اهللا أجرا حتى قدموا المدينة فقالواأخذت : وقالوا
 – أو سليم –لديغ  يا رسول اهللا إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم: الرجل ًأجرا، فقال

ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا : ����فانطلقت فرقيته بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فقال رسول اهللا  
  .)٥() عز وجلكتاب اهللا

 أنهما نص على رقية اللديغ بسورة بالفاتحة، فانظر إلى تأثيرها السريع بإذن :ويتضح من الحديثين
اهللا، حيث قام اللديغ بعدما رقي بها ليس به ألم وال علة، وهذا يدل على أن الرقى المشروعة فيها  َ ِ ُ

 .الغنى التام عما سواها

                                                 

، "جعـــل"معجـــم مقـــاييس اللغـــة، البـــن فـــارس، مـــادة . ُبالـــضم هـــو مـــا يجعـــل لإلنـــسان علـــى األمـــر يفعلـــه:  الجعـــل)١(
ــــرازي، مــــادة ١/٤٦٠ ــــسان العــــرب، البــــن منظــــور، مــــادة ١/١٩٩، "جعــــل"، ومختــــار الــــصحاح، لل ،  "جعــــل"، ول

١١/١١٠. 
ّحل، والمشهور أنشط بالمهموزبالضم أي : ُنشط) ٢( ، "نـشط"النهاية في غريب الحديث واألثـر، البـن األثيـر، مـادة . ُ

: اإلجـارة، بـاب: ، وفـتح البـاري، البـن حجـر، كتـاب٧/٤١٣، "نشط"، ولسان العرب، البن منظور، مادة ٥/١٣١
 .٤/٤٥٦ُما يعطى في الرقية على أحياء العرب، 

 .٤/١٥١، "قلب"هاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، مادة الن. أي ألم وعلة:  وما به قلبة)٣(
،حـديث رقـم ٣/٢٠٣ما يعطى في الرقية على أحياء العرب،: اإلجارة، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٤(

ــالقرآن واألذكــار، : الــسالم، بــاب: صــحيح مــسلم، كتــاب: ، انظــر)٢٢٧٦( بــاب جــواز أخــذ األجــرة علــى الرقيــة ب
 ).٢٢٠١(، حديث رقم ٤/١٧٢٧

، حـديث رقــم ٧/٢٨١الـشروط فـي الرقيـة بقطيـع مـن الغـنم، : الطـب، بـاب: أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب) ٥(
)٥٧٣٧.( 
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ÉΟ﴿ :هي قوله تعالى، وسورة الفاتحة ó¡ Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊇∪ ß‰ ôϑ ys ø9$# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9$# 

∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊂∪ Å7 Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ É Ïe$!$# ∩⊆∪ x‚$ −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ∩∈∪ $ tΡÏ‰ ÷δ $# 

xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ tÏ%©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγø‹n= tã Î� ö�xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# óΟ Îγø‹n= tæ Ÿωuρ 

t Ïj9!$ āÒ9$#﴾]٧- ١:الفاتحة.[  

$‚x (قال ابن كثير في تفسيره آلية −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ :(” الفاتحة سر القرآن، وسرها

$‚x(هذه الكلمة  −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ (من تبرؤ : تبرؤ من الشرك، والثاني: فاألول

  . )١(“ّالحول، والقوة، والتفويض إلى الله
ُوحقيق بسورة هذا بعض شأنها، أن يستشفى بها من األدواء، ويرقى بها اللديغ، ”: وقال ابن القيم  َ ُ ُ ُ ٍ ٌ

ُوبالجملة، فما تضمنته الفاتحة من إخالص العبودية، والثناء على اهللا، وتفويض األمر كله إليه،  ِ ِ ِ ُ
ُكل عليه، وسؤاله مجامع النعم كلها، وهى الهداية التي تجلب النعم، وتدفع واالستعانة به، والتو َ َ َ ُ ُ

َالنقم، من أعظم األدوية الشافية الكافية،  إن :وقد قيل َْموضع الرقية منها :  

﴿ x‚$ −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ﴾]وال ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء]٤:الفاتحة ،  هذا َ

ِالدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل، وااللتجاء واالستعانة، واالفتقار والطلب، والجمع بين  ِ 
ُأعلى الغايات، وهى عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل، وهى االستعانة به على عبادته ما ليس   ُ

  .)٢(“في غيرها
لعن : "صلي، فلما فرغ، قال عقرب وهو ي����لدغت النبي :  قال����وعن علي بن أبي طالب  -٣

ًاهللا العقرب، ال تدع مصليا وال غيره، ثم دعا بماء وملح، وجعل يمسح عليها، ويقرأ بقل يا أيها 
  . )٣("الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس

 ذات ليلة يصلي، فوضع يده على ����بينما رسول اهللا :  قال����عن علي : وفي رواية أخرى
لعن اهللا العقرب : " بنعله فقتلتها، فلما انصرف، قال����غته عقرب، فتناولها رسول اهللا األرض، فلد

                                                 

 .١/١٣٤ تفسير القرآن العظيم، البن كثير، )١(
ِفي هديه في رقية اللديغ بالفاتحة، :  البن القيم، فصل، الطب النبوي)٢( َْ ُ ْ  ).١٧٨:ص(َ
: حـــديث صـــحيح، انظـــر: ، وقـــال األلبـــاني)٨٣٠(، حـــديث رقـــم ٢/٨٧ه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الـــصغير، أخرجـــ) ٣(

 ).٥٤٨(، حديث رقم ٢/٨٩السلسلة الصحيحة، 
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ًما يدع مصليا وال غيره، أو نبيا وغيره، ثم دعا بملح وماء، فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على  ً
 .)١("إصبعه حيث لدغته، ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين

وبين آيات الرقية من )الماء والملح(ن العالج الطبيعي  قد جمع بي���� النبي :ويتضح مما تقدم أن ،
 . القرآن عندما لدغته عقرب

  : كما ذكر ابن القيم في كتابه الطب النبوي
فإن في الملح نفعا لكثير من السموم، وال سيما لدغة العقرب، وفى الملح من القوة الجاذبة المحللة ” ِ ِ ِ  ً 

ُما يجذب السموم ويحللها، و ُ َ ٕلما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد، وجذب، واخراج، جمع ِ ٌ  َ
ٕبين الماء المبرد لنار اللسعة، والملح الذي فيه جذب واخراج، وهذا أتم ما يكون من العالج وأيسره  ٌ ِ ِ

  . )٢(“وأسهله، وفيه تنبيه على أن عالج هذا الداء بالتبريد والجذب واإلخراج، واهللا أعلم

  -:ن القيم في سر تأثير الرقية بالفاتحة، وغيرها في عالج ذوات السموموقال اب
ُإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة، وسالحها حماتها التي تلدغ بها، وهى ال تلدغ ” َ ُ ِ ِ ِ 

ًحتى تغضب، فإذا غضبت، ثار فيها السم، فتقذفه بآلتها، وقد جعل اهللا سبحانه لكل داء دواء،  ٍ ُ   َ
ٌولكل شيء ضدا، ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي، فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال، كما يقع بين  ٌ ُ ُ ً ِ ٍ
ُالداء والدواء، فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء، فيدفعه بإذن اهللا، ومدار تأثير  ِ ُ ُ ُ

الدواء الطبيعيين، يقع بين الداء األدوية واألدواء على الفعل واالنفعال، وهو كما يقع بين الداء و
والدواء الروحانيين، والروحاني، والطبيعي، وفى النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء، والنفس  ْ 
ٌالمباشر للرقية، والذكر والدعاء، فإن الرقية تخرج من قلب الراقي وفمه، فإذا صاحبها شيء من  ِ ُِ   ْ

ُهواء والنفس، كانت أتم تأثيرا، وأقوى فعال ونفوذا، ويحصل باالزدواج أجزاء باطنه من الريق وال ً ً ً  َ 
ُبينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب األدوية، وبالجملة، فنفس الراقي تقابل تلك  ُ ْ ٌ ٌ

ِالنفوس الخبيثة، وتزيد بكيفية نفسه، وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك األثر،   وكلما كانت ُ
ِكيفية نفس الراقي أقوى، كانت الرقية أتم، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها ْ ُ ُ  ُ ُ َ َ“)٣(.  

                                                 

، وقــــال )٢٣٤٠(، حــــديث رقــــم ٢/٥١٨، فــــي االستــــشفاء بــــالقرآن:  فــــصل أخرجــــه البيهقــــي فــــي شــــعب اإليمــــان،)١(
 .٢/٥٣٤) بيحمشكاة المصا: انظر كتاب(حديث صحيح، : األلباني

ْفي هديه :  الطب النبوي، البن القيم،  فصل)٢( ِ في رقية اللديغ بالفاتحة، ����َ َْ  ).١٨٢:ص(ُ
 ).١٧٨،١٧٩:ص(، نفس المرجع السابق )٣(
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٥٧ 

  :وقد وردت بعض األحاديث في فضل سورة الفاتحة، نذكر منها
جاء عن أبي سعيد بن المعلى -١ ُ

 ، فلم����كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول اهللا : ، قال)١(
ُيا رسول اهللا، إني كنت ُأصلي، فقال: ُأجبه، فقلت  : استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم [ألم يقل اهللا
في القرآن قبل أن تخرج من ) سورة(ألعلمنك سورة هي أعظم السور : "، ثم قال لي]لما يحييكم

م سورة في ألم تقل ألعلمنك سورة هي أعظ: المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له
  .)٢("، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته]الحمد هللا رب العالمين: [القرآن؟ قال

  ما أنزل اهللا في التوراة، وال في اإلنجيل مثل  "����قال النبي :  قال����) ٣(وعن ُأبي بن كعب -٢
  . )٤("القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل ُأم

ً، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، ����بينما جبريل قاعد عند النبي :  قال����وعن ابن عباس  -٣
ُهذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إال اليوم فنزل منه ملك، فقال: فقال هذا ملك نزل : ُِ

ي قبلك، ُهما لم يؤتهما نبَأبشر بنورين ُأوتيت ":إلى األرض لم ينزل قط إال اليوم، فسلم، وقال
 . )٥("َفاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إال ُأعطيته

من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج : " قال���� عن النبي ����وعن أبي هريرة  -٤
اقرأ بها في نفسك فإني : إنا نكون وراء اإلمام، فقال: ، فقيل ألبي هريرة)٦("ًثالثا غير تمام

قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي : "قال اهللا تعالى:  يقول����رسول اهللا سمعت 
                                                 

 فـي اسـمه الحـارث بـن نفيـع بـن المعلـى بـن لـوذان بـن حارثـة بـن - واهللا أعلـم-:ُِاختلف في اسمه، وأصح ما قيل) ١(
َزريق األنصاري الزرقي، توفي سنة زيد بن ثعلبة من بني  االسـتيعاب فـي معرفـة . سـنة) ٦٤(، وهو ابـن )ه٧٤(ُ

 .٧/١٧٥، واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ٢/٣٣األصحاب، البن عبد البر، 
، حـــديث رقـــم ٦/٣٢مـــا جـــاء فـــي فاتحـــة الكتـــاب، : تفـــسير القـــرآن، بـــاب:  أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب)٢(

)٤٤٧٤.( 
ًكـان قبـل اإلسـالم حبـرا مـن أحبـار : بي بن كعب بن قيس بـن عبيـد، مـن بنـي النجـار، مـن الخـزرج، أبـو المنـذرُأ) ٣(

ًاليهـود، ولمـا أســلم كـان مـن كتــاب الـوحي، وشـهد بــدرا، وأحـدا، والخنـدق، والمــشاهد كلهـا مـع رســول اهللا، ولـه فــي  ً  ُ 
 .١/٨٢األعالم، للزركلي . )هـ٢١(ًحديثا، مات بالمدينة سنة ) ١٦٤(الصحيحين وغيرهما 

، ٢٩٧/ ٥ومـن سـورة الحجـر، : ،  بـاب����تفسير القرآن عن رسـول اهللا : أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب) ٤(
 .صحيح: ، وقال األلباني)٣١٢٥(حديث رقم 

بقـرة، فـضل الفاتحـة، وخـواتيم سـورة ال: صالة المسافرين وقـصرها، بـاب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب) ٥(
 ).٨٠٦(، حديث رقم ١/٥٥٤، والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة

ٕي كـل ركعـة وانـه إذا لـم يحـسن وجـوب قـراءة الفاتحـة فـ: الـصالة، بـاب: أخرجه اإلمام مسلم في صـحيحه، كتـاب) ٦(
 ).٣٩٥(، حديث رقم ١/٢٩٦الفاتحة وال أمكنه تعليمها قرأ ما تيسر له من غيرها، 



 

����������������א�! ج���������א�����������������������������������������������������������������������������������א���ل�א������ �

  
 

٥٨ 

: ٕحمدني عبدي، واذا قال: ، قال اهللا تعالى)الحمد هللا رب العالمين: (ما سأل، فإذا قال العبد
مجدني : ، قال)مالك يوم الدين: (ٕأثنى علي عبدي، واذا قال: ، قال اهللا تعالى)الرحمن الرحيم(

هذا بيني وبين : ، قال)ٕإياك نعبد واياك نستعين: (فوض إلي عبدي، فإذا قال: قال مرةعبدي، و
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير : (عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال

  .)١("هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: ، قال)المغضوب عليهم وال الضالين

 : الخالصة

، والكافرون، واإلخالص، والمعوذتان، الفاتحة: قية اللديغ كما تقدم هيإن النصوص الواردة في ر
ً منصوصا عليه، واألمر ليس مقصورا على هذه السور، إذ الرقى المشروعة هذا ما وجده الباحث ً

، فإن الرقية بها جائزة، وخالية من شرك أو محظوربابها واسع وهللا الحمد، فكل رقية فيها منفعة، 
ُِ ذلك، وذوات الحمة أخطارها عظيمة، فكم من إنسان لدغ فمات، وكم من إنسان كما تقدم بيان  ُ

مرض، وكم من إنسان بترت أعضاؤه بسبب تلك السموم الخبيثة، ولكن كل هذا ال يبرر للمسلم أن  ُِ
يتقي أخطارها ويزيل أضرارها بما ليس مشروعا كالرقى الشركية، أو ما كان مجهول المعنى، ألن  ً َ

ُرك ال يجوز التداوي به بحال، وُأحب أن ُألفت االنتباهالش أال  ، إلى طريق الوقاية من ذوات الحمةِ
وما يقال منها عند نزول ، وهو الحرص على المداومة على األذكار الشرعية في الصباح والمساء

  .   فإنها دروع قوية ال تؤثر السهام فيها، بإذن اهللا تعالى، مكان ما
  

  ):القروح( النملة رقية: ًثانيا
ْالنملة  :َقروح في الجنب وغيره بثور صغار مع ورم يسير، ثم تتقرح فتسعى : النمل: ، وقيل)٢(ُ

ُالنملة: وقيل، )٣(وتتسع، ويسميها األطباء الذباب َ ْ  : ،َشق في حافر الدابة، وقروح في الجنب كالنمل
ا، ويدب إلى موضع آخر كالنملةوبثرة تخرج في الجسد بالتهاب، واحتراق، ويرم مكانها يسير ً .  

صفراء حادة تخرج من أفواه العروق الدقاق، وال تحتبس فيما هو داخل من ظاهر الجلد؛ : وسببها
  .)٤(لشدة لطافتها وحدتها

                                                 

ٕوجـوب قـراءة الفاتحـة فـي كـل ركعـة وانـه إذا لـم يحـسن : الـصالة، بـاب:  مسلم في صـحيحه، كتـابأخرجه اإلمام) ١(
 ).٣٩٥(، حديث رقم ١/٢٩٦الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، 

 .١١/٦٧٨، "نمل"لسان العرب، البن منظور، مادة  )٢(
 .٥/١١٤، "نمل" الصحاح، للجوهري، مادة )٣(
 ).١٣٧٦:ص(، "نمل"لمحيط، للفيروز آبادي، مادة  القاموس ا)٤(
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٥٩ 

  : ولقد جاء النص بالرقية منها كما يلي
رخص في الرقية من الحمة، والعين، والنملة "���� أن النبي ����جاء عن أنس  -١ ُ")١(.  
أال ":  وأنا عند حفصة فقال لي����دخل علي رسول اهللا : قالت )٢(وعن الشفاء بنت عبد اهللا -٢

َتعلمين   . )٣("هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ُ

أن النبي رخص في الرقية من النملة، ولكن لم يثبت نص صريح في صفة هذه : ويتضح مما تقدم  
  . من كان به قرحة، أو جرح على وجه العمومالرقية، ولكن جاءت نصوص بالرقية ل

  :رقية الجروح: ًثالثا
روت عائشة أن رسول اهللا  كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة، أو جرح، قال 

باسم اهللا تربة أرضنا، بريقة "بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته باألرض، ثم رفعها، النبي 
  . )٤(" بإذن ربنابعضنا، ليشفى به سقيمنا،

َأنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلق بها : ومعنى الحديث ِ 
ُمنه شيء، فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكالم لما فيه من بركة ذكر اسم اهللا، وتفويض األمر 

َإليه، والتوكل عليه، فينضم أحد العالجين إلى اآلخر، فيقو ْ َ ُ    .ى التأثيرَ
ِتربة َأرضنا: "وهل المراد بقوله ُ َ   ؟ُجميع األرض أو أرض المدينة خاصة" ُْ

ٍهذه المسألة فيها قوالن، وال ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة،  ُِ  َ
ِواذا كان هذا في هذه التربات، فما الظن بأطيب ... ًويشفى بها أسقاما رديئة  ُْ ُتربة على وجه األرض ٕ

ِوأبركها، وقد خالطت ريق رسول اهللا  ُ، وقارنت رقيته باسم ربه، وتفويض األمر إليه، وقد تقدم أن ����َ

                                                 

اســتحباب الرقيــة مــن العــين والنملــة والحمــة والنظــرة، : الــسالم، بــاب:  أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب)١(
 ).٢١٩٦(، حديث رقم ٤/١٧٣٥

 أســلمت قبــل صــحابية، مــن فــضليات النــساء،:  الـشفاء بنــت عبــد اهللا بــن عبــد شــمس العدويــة القرشـية، أم ســليمان)٢(
 .٣/١٦٨األعالم، للزركلي ). هـ٢٠(اسمها ليلى، والشفاء لقب لها، توفيت سنة : الهجرة، قيل

ـــاب) ٣( ـــو داود فـــي ســـننه، كت ـــاب: أخرجـــه أب ـــال )٣٨٨٩(، حـــديث رقـــم ٤/١٣مـــا جـــاء فـــي الرقـــى، : الطـــب، ب ، وق
 ).٤٥٦١(قم ، حديث ر٢/٥٣٢الطب والرقى، : مشكاة المصابيح، كتاب: انظر(صحيح، : األلباني

، واإلمــام )٥٧٤٦(، حــديث رقــم ١٠/٢٠٦، ����رقيــة النبــي : الطــب، بــاب:  أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب)٤(
، حـديث ٤/١٧٢٤استحباب الرقيـة مـن العـين والنملـة والحمـة والنظـرة، : السالم، باب: مسلم في صحيحه، كتاب

 ).  ٢١٩٤(رقم 
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٦٠ 

ُقوى الرقية وتأثيرها بحسب الراقي، وانفعال المرقي عن رقيته، وهذا أمر ال ينكره طبيب فاضل عاقل  َ َْ ُْ َ  َُ
  . )١(مسلم، فإن انتفى أحد األوصاف، فليقل ما شاء

أن الرقى الشرعية بابها واسع، فإن وجد في بعضها نص على أنه رقية : ويتبين لنا مما سبق ِ ُ 
  ٕلمرض بعينه فهذا حسن، وان لم يوجد، فعلى المسلم أن يرقي نفسه أو غيره بما يشاء مما 

  .هو مشروع
وقد علق اإلمام ابن القيم على هذا الحديث فذكر أن :  

ِ وهى معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية، يسر النافع المركب،هذا من العالج الم ُ ُُ  
ال سيما عند عدم غيرها من األدوية إذ كانت موجودة بكل أرض، وقد علم أن طبيعة التراب  َ ِ ُِ ِ 

ُالخالص باردة، يابسة، مجففة لرطوبات القروح، والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعله ٌ  ا، ٌ
ُوسرعة اندمالها، ال سيما في البالد الحارة، وأصحاب األمزجة الحارة، فإن القروح والجراحات يتبعها  ِ ُ     ِ ِ
ُفي أكثر األمر سوء مزاج حار، فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح، وطبيعة التراب الخالص، باردة  ُ ُِ ُ ِ ٍ ٍ ُ

ِيابسة أشد من برودة جميع األدوية المفردة الب  اردة، فتقابل برودة التراب حرارة المرض، ال سيما إن ِ َ ُِ ُ ِ َُ
ٌكان التراب قد غسل وجفف، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الرديئة، والسيالن، والتراب مجفف لها،  ِ َِ ُ ُُ  ُ َ ًُ  َ
ُمزيل لشدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج  ٌ ِ ُ

  .)٢(و العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة، ودفعت عنه األلم بإذن اهللالعض
نص على رقية الجروح، وذلك بأن يأخذ اإلنسان من ريقه على  ���� أن النبي: ويتضح مما تقدم

أصبعه السبابة، ثم يضعه على التراب، حتى يعلق بأصبعه شيء من التراب، ثم يمسح به على 
  . ، لما فيه من تفويض األمر إلى اهللا����ًيا بكالم رسول اهللا الجرح داع

                                                 

ْفي هديه :  الطب النبوي، البن القيم، فصل)١( ْ في رقية القرحة والجرح، ����َ ُْ ََ ْ  .، بتصرف يسير)١٥٨،١٥٧:ص(ُ
 . نفس المرجع السابق)٢(
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٦١ 

  : كيفية رقية األمراض غير العضوية: المبحث الثالث
 مطالب، أولها رقية السحر، وثانيها رقية العين، وثالثها رقية المس ثمانيةيتناول هذا المبحث 

 من ية الفزع واألرق المانعوالصرع، ورابعها رقية المصيبة، وخامسها رقية الوسوسة، وسادسها رق
  :ٕحالم المزعجة، وثامنها رقية البيت، واليكم بيانهاالنوم، وسابعها الرقية من األ

  :  رقية السحر:المطلب األول
  : تعريف السحر

َ عمل تقرب فيه إلى الشيطان، وبمعونة منه، كل ذلك األمر كينونة للسحر، ومن :السحر لغة ِ َ َُُ ٌ َ
ُالسحر األخذة التي َ ْ  تأخذ العين حتى يظن َأن األمر كما يرى وليس األصل على ما يرى، وكل ُ ُ ُ َُ ََ َ ْ  َْ َ ُ ُ  

ٌما لطف مأخذه ودق فهو سحر ْ ِ  َ َ َُ َْ َ ُ .  
ْوَأصل السحر : ،صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكَأن الساحر لما َأرى الباطل في صورة الحق َ َ  ِ ُ ْ َ

َوخيل الشيء على غير حقيقته، قد س َ  َحر الشيء عن وجهه، َأي صرفه، وانما سمت العرب السحر َ ْ   ِٕ
ْسح ِرا ألنه يزيل الصحة إلى المرض، ِ َ ًوالسحر َأيضاً ُ ْ  : يعني الخديعة، كما قال رسول اهللا����" : ِإن

ًمن البيان لسحرا ْ ِ ِٕمنه ما يصرف قلوب السامعين إلى قبول ما يسمعون وان كان غير : ، َأي)١("َ
  .)٣(هو الخديعة: ُهو إخراج الباطل في صورة الحق، ويقال:  والسحر،)٢(حق

  ختلف العلماء في تفسير السحر كل على حسب ما يعتقده في حقيقة السحر، ا: ًالسحر اصطالحا
أو عدمه، فمن كان معتقدا أن السحر له حقيقة، عبر عنه بتعريف  ومن اعتقد أنه ليس له حقيقة ، ً

هو كالم : السحر ”-:)٤(قال ابن العربي:  ٕواليك بعض أقوالهم خالف غيره في تعريف السحر،
ُمؤلف يعظم به غير اهللا تعالى، وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات  ُ “)هو اتفاق بين ”: ، وقيل)٥

                                                 

، )٥٧٦٧(، حـــديث رقـــم ١٠/٢٤٧ًإن مـــن البيـــان ســـحرا، : الطـــب، بـــاب:  أخرجــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب)١(
 ).٨٦٩(، حديث رقم ٢/٥٩٤تخفيف الصالة والخطبة، : الجمعة، باب: واإلمام مسلم في صحيحه، كتاب

 .٢/٢٩، "سحر"، وتهذيب اللغة، لألزهري، مادة ٤/٣٤٨، "سحر" لسان العرب، البن منظور، مادة )٢(
 .٣/١٣٨، "سحر"معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة ) ٣(
قـاض، مـن حفـاظ الحـديث، ولـد : محمد بن عبد اهللا بن محمد المعافري اإلشـبيلي المـالكي، أبـو بكـر ابـن العربـي) ٤(

ً، وبلــغ رتبــة االجتهــاد فــي علــوم الــدين، وصــنف كتبــا فــي الحــديث، والفقــه، واألصــول، )٤٦٨(ة فــي إشــبيلية ســن
 .٦/٢٣٠األعالم، للزركلي، . والتفسير، واألدب، والتاريخ، ومات بقرب فاس، ودفن بها

 .١/٥٦ أحكام القرآن، البن العربي، )٥(
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٦٢ 

ساحر وشيطان على أن يقوم الساحر بفعل الشركيات أو المحرمات في مقابل مساعدة الشيطان له 
  . )١(“وطاعته فيما يطلب منه

ًعقد ورقى وكالم يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور،  ”- :)٢(وقال ابن قدامة َ ُ
أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له، وله حقيقة، فمنه ما يقتل، وما يمرض، وما يأخذ الرجل عن 

ِامرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، وما يبغض أحد ُهما إلى اآلخر، أو يحبب ُْ
  . )٣(“بين اثنين
َكل أمر خفي سببه، وتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع: والسحر  ِ ُِ َ َ)٤(.  

ساحر وشيطان على أن هو اتفاق بين  أن السحر: وحيد عبدالسالم باليويؤيد الباحث تعريف 
   .مساعدة الشيطان له وطاعته فيما يطلب منهيقوم الساحر بفعل الشركيات أو المحرمات في مقابل 

  -:أنواع السحر
ًمما ال شك فيه أن للسحر حقيقة، وأثرا، وتأثيرا، يؤدي إلى التفريق، والمحبة، والمرض، والتخييل،  ً ً 
ونحو ذلك من أمور أخرى، ومن هنا سوف أتعرض ألنواع السحر من حيث التأثير أوضحها 

  -:كالتالي، وهي
   :فريقسحر الت: ًأوال

   هو عمل سحر للتفريق بين الزوجين، أو بث البغض والكراهية بين صديقين، :تعريفه

θ#﴿: قال تعالى. )٥(أو شريكين ãèt7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θ è=÷G s? ßÏÜ≈u‹¤±9 $# 4’n? tã Å7 ù=ãΒ z≈yϑ ø‹n=ß™ ( $tΒuρ t� x�Ÿ2 ß≈yϑ ø‹n=ß™ £ Å3≈ s9 uρ 

šÏÜ≈u‹¤±9 $# (#ρã� x�x. tβθ ßϑ Ïk=yèãƒ }̈ $̈Ψ9 $# t� ósÅb¡9 $# !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& ’n?tã È÷x6n=yϑ ø9 $# Ÿ≅Î/$ t6 Î/ |Nρã�≈yδ šVρã�≈tΒuρ 4 $ tΒuρ 

Èβ$ yϑ Ïk=yèãƒ ô ÏΒ >‰ tnr& 4®L ym Iωθ à) tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß øtwΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö� à�õ3s? ( tβθ ßϑ ¯=yètG uŠsù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $tΒ šχθ è% Ìh� x�ãƒ Ïµ Î/ t÷t/ Ïö� yϑ ø9 $# 

                                                 

 ).٨:ص(،  الصارم البتار في التصدي للسحرة األشرار)١(
فقيه، مـن أكـابر : اهللا بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين عبد )٢(

، وتعلــم فــي )هــ٥٤١(ســنة ) مـن قــرى نـابلس بفلــسطين(، ولـد فــي جماعيــل "المغنــي"الحنابلـة، لــه تـصانيف، منهــا 
). هــ٦٢٠(دمـشق، وفيهـا وفاتـه سـنة ، فأقـام نحـو أربـع سـنين، وعـاد إلـى )هــ٥٦١(دمشق، ورحل إلى بغداد سـنة 

 .٤/٦٧األعالم، للزركلي، 
 .١٠/١٠٤في السحر، : المغني، البن قدامة، فصل) ٣(
 .٣/٦١٧، وتفسير الفخر الرازي، ١/٥١السجود وحكم الساحر، :  للجصاص، بابأحكام القرآن )٤(
 ).١٥٠:ص(الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث، : انظر) ٥(
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٦٣ 

Ïµ Å_÷ρy— uρ 4 $tΒuρ Ν èδ tÍh‘ !$ ŸÒ Î/ Ïµ Î/ ô ÏΒ >‰ ymr& āω Î) ÈβøŒ Î*Î/ «! $# 4 tβθ çΗ©>yètG tƒuρ $ tΒ öΝ èδ ”� àÒ tƒ Ÿω uρ öΝ ßγ ãèx�Ζtƒ 4 ô‰ s) s9 uρ (#θ ßϑ Î=tã 

Çyϑ s9 çµ1u�tIô©$# $tΒ …çµ s9 ’Îû Íο t� Åz Fψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈n=yz 4 š[ ø♥ Î6 s9 uρ $tΒ (# ÷ρt� x© ÿÏµ Î/ öΝ ßγ |¡à�Ρr& 4 öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ßϑ n=ôètƒ﴾]١٠٢:البقرة.[  

  : أعراض سحر التفريق
  . انقالب األحوال فجأة من حب وود إلى كراهية وبغض .١
  .تفاقم المشكالت االجتماعية ألتفه األسباب .٢
  .سوء الظن والوسوسة المطلقة بهؤالء األشخاص .٣
  . رؤية هؤالء األشخاص بأشكال قبيحة .٤
  . كراهية المسحور لكل عمل يقوم  به الطرف اآلخر .٥
  . )١(سحور للمكان الذي يجلس فيه الطرف اآلخركراهية الم .٦

   ):التولة(سحر المحبة : ًثانيا
ُ هو ما يحبب المرأة إلى زوجها من - بكسر التاء وفتح الواو: التولة”:  قال ابن األثير:تعريفه

السحر وغيره، وجعله من الشرك، العتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خالف ما قدره اهللا تعالى َ َ َ“)٢( .  
  . )٣("إن الرقى والتمائم والتولة شرك: " ����رسول اهللا  الق

  : أعراضه
  . انقالب األحوال فجأة من كراهية وبغض إلى حب وود .١
  . المحبة المطلقة لألقوال واألفعال الصادرة عن هؤالء االشخاص .٢
  .حسن الظن، والثقة المطلقة بهؤالء االشخاص .٣
  . والكبيرة لمثل تلك المشكالتسباب الصغيرةمع توفر كافة األعدم حصول أية مشاكل اجتماعية  .٤
 . )٤(رؤية هؤالء األشخاص بأشكال حسنة، جميلة محببة للنفس .٥

                                                 

 .، بتصرف يسير)١٥٣،١٥٢:ص(الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث،  )١(
 .١/٥٥٢، "تول" النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، مادة )٢(
 ).٥:ص( سبق تخريجه، )٣(
 ).١٥٤:ص( الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث، )٤(
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هو عمل تأثيرات يسعى الساحر من خالله إلى قلب الحقائق فيرى : تعريفه: سحر التخييل: ًثالثا
  .)١(المسحور الشيء على غير حقيقته

θä9$#) ﴿: تعالىقال s% #y›θ ßϑ≈ tƒ !$ ¨Β Î) βr& u’ Å+ù= è? !$ ¨Β Î) uρ βr& tβθä3 ¯Ρ ßøtwΥ t É) ù= ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∈∪ tΑ$ s% (#θ à) ø9r& ( !$ £ϑ n= sù (#öθs) ø9r& 

(# ÿρ ã�ys y™ š ã ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9$# öΝèδθç7yδ ÷� tIó™ $# uρ ρâ!% ỳ uρ @�ós Å¡ Î/ 5Ο‹Ïà tã ∩⊇⊇∉∪ * !$ uΖ øŠym ÷ρ r&uρ 4’n< Î) #y›θ ãΒ ÷βr& È,ø9r& 

š‚$ |Á tã ( # sŒ Î*sù }‘ Ïδ ß# s) ù= s? $ tΒ tβθä3 Ïùù'tƒ ∩⊇⊇∠∪ yì s% uθsù ‘, ptø: $# Ÿ≅sÜ t/ uρ $ tΒ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇∇∪ (#θ ç7Î= äó sù 

y7 Ï9$ uΖ èδ (#θç7n= s)Ρ$# uρ tÌ� Éó≈ أنهم خيلوا إلى أعين الناس بما أحدثوا : أي]. (١١٩- ١١٥:األعراف[﴾ ¹|

ّمن التخييل والخدع أنها تسعى، واسترهبوا الناس بما سحروا في أعينهم، حتى خافوا من العصي   َ ُ
  .)٢()والحبال، ظنا منهم أنها حيات، ولم يكن ذلك إال مجرد صنعة، وخيال

هو أحد أنواع السحر، وقد اشتهر به سحرة فرعون في عهد أن سحر التخييل : ويتضح مما تقدم
حيث يسعى الساحر من خالل سحره إلى قلب الحقائق في أعين الناس، فيرى ، ���� موسى

  .المسحور الشيء على غير حقيقته

θ#﴿: وقال تعالى ä9$ s% #y›θ ßϑ≈ tƒ !$ ¨Β Î) βr& u’ Å+ù= è? !$ ¨Β Î) uρ βr& tβθä3 ¯Ρ tΑ̈ρ r& ôtΒ 4’s+ø9r& ∩∉∈∪ tΑ$ s% ö≅t/ (#θ à) ø9r& ( # sŒÎ*sù 

öΝçλ é;$ t7Ïm öΝßγ–ŠÅÁ Ïã uρ ã≅§‹sƒä† Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ ÷Λ¿εÌ� ós Å™ $ pκ̈Ξ r& 4të ó¡ n@ ﴾]٦٦- ٦٥:طه .[  

$!{: ، أنهم قالوا لموسى����يخبر تعالى عن السحرة حين توافقوا هم وموسى  ¨Β Î) βr& u’ Å+ù= è?  {أنت : أي

$!{ًأوال  ¨Β Î) uρ βr& tβθä3 ¯Ρ tΑ̈ρ r& ôtΒ 4’s+ø9r& ∩∉∈∪ tΑ$ s% ö≅t/ (#θà) ø9r&  {ُأنتم أوال، ليرى ماذا تصنعون من : أي ً

#{ُالسحر، وليظهر للناس جلية أمرهم،  sŒ Î*sù öΝçλ é;$ t7Ïm öΝßγ–ŠÅÁ Ïã uρ ã≅§‹sƒä† Ïµø‹s9Î) ÏΒ ÷Λ¿εÌ� ós Å™ $ pκ̈Ξ r& 4të ó¡ n@ { ،

د، بحيث يخيل للناظر أنها وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه، وتضطرب، وتمي ُ
تسعى باختيارها، فلم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعال، ولكن خيل إلى الناس ُ  -  وموسى معهم-ً

أنها تسعى إلى حد أن أوجس في نفسه خيفة، حتى جاءه التثبيت، ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت 
سحورة، وهذه هي طبيعة السحر كما عصا موسى بالفعل حية، فلقفت الحبال، والعصي المزورة الم

                                                 

 ).١٦٥:ص(، ي والعلم الحديثالرقية الشرعية بين الهدي النبو )١(
تفـسير ، و٣/٤٥٦، البـن كثيـر،  وتفـسير القـرآن العظـيم،١٣/٢٧، للطبـري، تفسير جامع البيان فـي تأويـل القـرآن) ٢(

 .٧/٢٥٩، للقرطبي، تفسير الجامع ألحكام القرآن، و٥/١٣٣، ألبي حيان، البحر المحيط
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ُينبغي لنا أن نسلم بها، وهو بهذه الطبيعة يؤثر في الناس، وينشئ لهم مشاعر وفق إيحائه، مشاعر    َ ُ
  .)١(تخيفهم، وتؤذيهم، وتوجههم الوجهة التي يريدها الساحر

  :أعراضه
ًقلب الحقائق دائما في نظر المسحور، فيرى الشيء الثابت متحركا، والم .١ ًتحرك ثابتا، والصغير ً

َكبيرا، والكبير صغيرا، مثل ما رأى الناس الحبال والعصي ثعابين تتحرك ُ ً ً.  
ِيالحظ في نظرات المسحور الدهشة واالستغراب، وهذا أمر طبيعي نتيجة لما يراه من قلب  .٢ ُ

 .للحقائق واألمور

 . )٢( أخرىًحب العزلة، والبعد عن الناس خوفا من قذفه بالجنون، ونحو ذلك من أمور .٣

 : سحر الجنون: ًرابعا

ً هو عمل، وتأثير إلحداث اضطرابات نفسية، وعصبية، تؤثر تأثيرا مباشرا علي المسحور، :تعريفه ً
فيظهر وكأنه ُأصيب بالجنون، حيث ال يستطيع التركيز، أو التفكير، أو التمييز، ويتصرف دون 

  . )٣(من قام بالسحروعي، أو إدراك، وذلك ألسباب معينة، بناء على توصية 
ً فأسـلم، ثـم أقبـل راجعـا ����أنه أتى رسول اهللا  :����)٥(عن عمه)٤(جاء عن خارجة بن الصلت التميمي

إنـا حـدثنا أن صـاح: من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهلـه  ُ  بكم هـذا
 مائــة شــاة، فأتيــت رأ، فــأعطونيبــء تداويــه؟ فرقيتــه بفاتحــة الكتــاب، فقــد جــاء بخيــر، فهــل عنــدك شــي

". ل قلـت غيـر هـذا؟هـ: " موضـع آخـروقـال مـسدد فـي". هـل إال هـذا؟: "قـال فأخبرته، ف����رسول اهللا 
  .)٦("خذها، فلعمرى لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق" : قال. ال: قلت

                                                 

 .٦/٤٠٠٧، للشيخ سيد قطب، ل القرآنظالوتفسير  ،٥/٣٠٢، البن كثير،  تفسير القرآن العظيم)١(
  .، بتصرف يسير)١٦٧:ص( الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث، )٢(
 ).١٦٤ص(، نفس المرجع السابق )٣(
 خارجــة بــن الــصلت بــن صــحار التميمــي، يــروي عــن عمــه، روى عنــه الــشعبي، واســم عمــه عالقــة بــن صــحار )٤(

 .٤/٢١١البن حبان الثقات . السليطى، وسليط من تميم
: عالثـة بـن شـجار، وقيـل: البرجمـي، وقيـل اسـمه: عالقـة بـن صـحار التميمـي الـسليطي، ويقـال:  عم خارجـة هـو)٥(

، واالسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب، البـن عبـد ١٢/٣٢٣تهذيب التهذيب، البـن حجـر، . العالء: عبد اهللا، وقيل
 .٢٢/٥٥٢هذيب الكمال، للمزي، ، وت١/٧٨٤، وأسد الغابة، البن األثير، ١/٣٨٥البر، 

كيـف : الطب، باب: ، وأبو داود في سننه، كتاب)٢٢١٧٩(، حديث رقم ٥/٢١٠ اإلمام أحمد في مسنده  أخرجه)٦(
 .صحيح: ، وقال األلباني)٣٨٩٨(، حديث رقم ٤/١٩الرقى، 
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  :)١(أعراضه
  . الشرود والذهول، والنسيان الشديد، والنظرات غير الطبيعية .١
  .  بط في األقوال واألفعالالتخ .٢
  . الدهشة واالستغراب مع شخوص البصر وزوغانه .٣
  . معينعدم االستقرار في مكان  .٤
  .عدم االهتمام بالمظهر .٥
 .عدم االستمرار في عمل معين .٦

 .  وفي الحاالت الشديدة ينطلق على وجهه فال يدري أين يذهب وربما نام في األماكن المهجورة .٧

ُث هذا السحر حين يرسل الساحر جنيا، فيكلفه بأن يشغل اإلنسان في يحد :سحر الهواتف: ًخامسا ً ُ
المنام، واليقظة، فيتمثل له الجني في المنام بالحيوانات المفترسة التي تقضي عليه، ويناديه في 

أصوات غريبة، ثم يشككه في القريب، والبعيد، بأصوات أناس يعرفهم المريض، أو باليقظة ربما 
  . )٢(ب قوة السحر وضعفهوتختلف األعراض حس

  :)٣(أعراضه
  . األحالم المفزعة .١
ًيرى كأن أحدا في المنام يناديه .٢ .  
ًيسمع أصواتا تخاطبه في اليقظة، وال يرى أشخاصا .٣ ً .  
  . كثرة الوساوس، وكثرة الشكوك في األصدقاء، واألحباب .٤
  . يرى في منامه كأنه يسقط من مكان عال .٥
  . يرى حيوانات تطارده في المنام .٦

هو عمل وتأثير إلصابة الشخص باآلالم واالسقام، فتراه طريح الفراش، : سحر المرض: ًسادسا
عليل البدن، وقد تكون العلة في موضع واحد، وقد تنتقل من موضع إلى موضع، وكل ذلك بناء 

َعلى ما يمليه ويفعله الساحر، وهذا السحر يستهدف أي جزء من أجزاء الجسم دون مرض بين ُ .  

                                                 

 ).١٦٥:ص(الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث، ) ١(
 ).٨٩:ص(ي التصدي للسحرة األشرار، الصارم البتار ف) ٢(
 ).٧٧:ص(فتح المغيث في السحر والحسد ومس إبليس، ) ٣(
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    .)١(ًا أو دائمًا هو حدوث نزيف رحمي مؤقت:تعريفه : سحر النزيف: ًسابعا
  .)٢("إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم: " قال����جاء عن أنس أن رسول اهللا 

. )٤("إنما هي ركضة من الشيطان: " عن االستحاضة فقال���� النبي )٣(وسألت حمنة بنت جحش 
  . )٥(ويسميه األطباء بالنزيفوهو ما يسميه الفقهاء باالستحاضة، 

، وقد )٦(“أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة: االستحاضة”: قال ابن األثير
ًيستمر النزيف أشهرا، وقد يكون قليال، أو كثيرا ً ً .  

   .)٧(ً أو مؤقتاًاحيث يشعر المسحور بخمول في جميع أجزاء جسده إما دائم: سحر الخمول: ًثامنا

  :)٨(عراضهأ
  . حب الوحدة .١
  . االنطواء الكامل .٢
  . الصمت الدائم .٣
  . كراهية االجتماعات .٤
  . الشرود الذهني .٥
  .الصداع الدائم .٦
  . الهدوء، والسكون، والخمول الدائم .٧

                                                 

 ).١٦٣،١٦١:ص(الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث،  )١(
ًبيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجـة أو : السالم، باب:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب)٢( َ ُ ُ 

 ).٢١٧٤(، حديث رقم ٤/١٧١٢ًرما له أن يقول هذه فالنة ليدفع ظن السوء به مح
ُِ حمنــة بنــت جحــش األســدية، أخــت أم المــؤمنين زينــب، وكانــت زوج مــصعب بــن عميــر، فقتــل عنهــا يــوم أحــد، )٣(

ًفتزوجهــا طلحــة بــن عبيــد اهللا، فولــدت لــه محمــدا وعمــران، وكانــت مــن المبايعــات وشــهدت أحــدا، فكانــت تــسقى  ً
 .٧/٥٨٦اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، . ُالعطشى، وتحمل الجرحى، وتداويهم، وكانت تستحاض

، ١/٢١٢تتوضـأ لكـل صـالة : مـا جـاء فـي المـستحاضة: الطهـارة، بـاب:  أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب)٤(
صحيح الترمذي، :  انظر.حسن: هذا حديث حسن صحيح، وقال األلباني: ، وقال أبو عيسى)١٢٨(حديث رقم 

١٢٨/ ١. 
 ).٩٥:ص(الصارم البتار في التصدي للسحرة األشرار، ) ٥(
 .١/٤٩٦، "حيض" النهاية في غريب الحديث واالثر، البن األثير، مادة )٦(
 ).١٦٣:ص(الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث، ) ٧(
 .)٧٦:ص(فتح المغيث في السحر والحسد ومس إبليس، ) ٨(
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 :سحر تعطيل الزواج: ًتاسعا

يؤدي هذا النوع إلى عدم إتمام الزواج بين الرجل والمرأة، وذلك باتباع وسائل، وطرق : تعريفه
  .انية خبيثةشيط

  : أعراضه
ًعدم رغبة المرأة والرجل في الزواج مطلقا، والشعور بضيق شديد عند طرح هذا الموضوع  على  .١

  .مائدة البحث والمداولة
  .حصول أمور اجتماعية ومشاكل غير طبيعية تؤدي إلى عدم حصول هذا األمر .٢
بق إنذار أو حصول أية قد تسير كافة االمور المتعلقة بالزواج بشكل طبيعي، وفجأة ودون سا .٣

  . موانع أو عوائق إلتمام عملية الزواج ينتهي كل شيء
 .)١(رؤية كل منهما اآلخر بشكل قبيح .٤

يستخدم السحرة عدة طرق لسحر من أراد أذاه، والنيل منه، : طرق السحر التي يستخدمها السحرة
   .سحوروهذه الطرق تكون حسب طبيعة المسحور، فالسحر تختلف طريقة وضعه للم

ُ أي ما يجعل من الطعام والشراب، وهو أشد أنواع :السحر المأكول والمشروب: ومن تلك الطرق
  . )٢(ًالسحر تأثيرا على المسحور

  :كيف نتعرف على هذا النوع من السحر
  :نالحظ على المريض أنه يشكو

  .َمن مغص، وألم شديدين في بطنه .١
  .حاجته إلى القيء، بل القيء قد يسبقه .٢
  : جني المتلبس بالمريض بذلك، وكذلك عند سماعهاعتراف ال .٣

  .آيات السحر - 
 .)٣(بعدد كبير) ال إله إال اهللا(ترديد  - 

ُ ما يخلط في الطيب، أو يعمل من الطيب، والبخور:المشموم  . ًويعتبر أيضا أخطر أنواع السحر، ُ
 .ُيعمل منه السحرُ ما يؤخذ من أثر المسحور، و:األثر و، كل ما يمكن عقده، والنفث فيه:المعقود

                                                 

 ).١٥٥،١٥٤:ص( الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث، )١(
 ).١٦٧:ص(، نفس المرجع السابق )٢(
 ).١٦٧:ص( المنهج القرآني في عالج السحر والمس الشيطاني، )٣(
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ُ وهو كل مسحوق ينفث عليه السحر، وينثر في الغرف، وعند مداخل البيوت:المنثور ُ. 
ُ كل سائل ينفث عليه السحر، ويرش على الثياب، أو عند عتب األبواب، أو في :المرشوش ُ

  .)١(ًاألماكن التي غالبا ما يتواجد بها المراد سحره

  :كيف نتعرف على السحر في هذه الحالة
  . أن يعترف الجني بذلك .١
  .أال يجد المريض راحة في بيته، ويجدها في غيره .٢
أحيانا يتذكر المريض أنه مشى فوق ماء، ثم أخذته رعدة، أو قشعريرة، أو خوف .٣ ُ ّ ً.  
  . )٢(ًوأحيانا يشكو بعد ذلك بألم في إحدى رجليه، أو رجليه االثنين .٤

ربعات مجهولة المعنى لغير السحرة، ولكن  وهي أسماء، وكلمات، وحروف، وأرقام، وم:الطالسم
 .ًالسحرة يعرفونها جيدا

 . )٣( يرصد لطلوع نجم، أو قمر، وما يترتب عليه من هيجان البحر، والدم:المرصود

  :كيفية الرقية من السحر
  : الوقاية من السحر قبل وقوعه: ًأوال

وقد ذكر ذلك الشيخ ابن باز فيما يتقى به خطر السحر قبل وقو عه، فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن ُ
  : باألذكار الشرعية، والدعوات والمعوذات المأثورة، ومنها

  . المحافظة على قراءة أذكار الصباح، والمساء -١
ثالث (قراءة سورة اإلخالص، والفلق، والناس خلف كل صالة مكتوبة، وقراءة السور الثالث  -٢

  .ل الليل بعد صالة المغربفي أول النهار بعد صالة الفجر، وفي أو): مرات
  . قراءة آية الكرسي خلف كل صالة مكتوبة بعد األذكار المشروعة بعد السالم -٣

≈ª!$# Iω tµ ﴿:هي أعظم آية في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى: وآية الكرسي s9Î) āωÎ) uθ èδ ÷y∏ø9$# 

ãΠθ •‹s) ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹ è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×Π öθtΡ 4 …çµ ©9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 3 tΒ # sŒ “Ï%©!$# ßì x� ô± o„ 

                                                 

 ).١٦٨،١٦٧:ص ( الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث،)١(
 ).١٦٨،١٦٧:ص(مس الشيطاني،  المنهج القرآني في عالج السحر وال)٢(
 ).١٦٨:ص(في نفس الصفحة، ) ١( اإلحالة رقم )٣(
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ÿ…çν y‰ΨÏã āωÎ) Ïµ ÏΡøŒ Î*Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š ÷ t/ óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒr& $ tΒ uρ öΝßγx� ù= yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅs ãƒ &óý Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã āωÎ) 

$ yϑ Î/ u!$ x© 4 yì Å™uρ çµ •‹Å™ ö� ä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$# uρ ( Ÿωuρ …çν ßŠθ ä↔tƒ $ uΚßγÝà ø� Ïm 4 uθ èδ uρ ÷’ Í?yè ø9$# 

ÞΟŠÏà yè ø9$#﴾]٢٥٥:البقرة.[  

من قرأ آية الكرسي في ليلة لم : " أنه قال����وقراءة آية الكرسي قبل النوم، فقد صح عن رسول اهللا 
  .)١("يزل عليه من اهللا حافظ، وال يقربه شيطان حتى يصبح

   :من آخر سورة البقرة في أول الليلقراءة اآليتين 
#ztΒ﴿ :وهما قوله تعالى u ãΑθß™ §�9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ 4 <≅ä. ztΒ# u «!$$ Î/ 

Ïµ ÏF s3 Í×̄≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çF ä.uρ Ï& Î#ß™ â‘uρ Ÿω ä−Ìh� x� çΡ š ÷ t/ 7‰ ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ oΨ÷è sÛr&uρ ( y7 tΡ# t� ø� äî 

$ oΨ−/u‘ š�ø‹s9Î) uρ ç��ÅÁ yϑ ø9$# ∩⊄∇∈∪ Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª!$# $ ²¡ ø� tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ ãρ 4 $ yγs9 $ tΒ ôM t6|¡ x. $ pκö� n= tã uρ $ tΒ ôM t6|¡ tF ø.$# 3 
$ oΨ−/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹ Ï{# xσè? βÎ) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ ÷zr& 4 $ oΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠn= tã # \�ô¹Î) $ yϑ x. …çµ tF ù= yϑ ym ’n?tã š Ï%©!$# 

ÏΒ $ uΖ Î= ö6s% 4 $ uΖ −/u‘ Ÿωuρ $ oΨù= Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨs9 Ïµ Î/ ( ß# ôã $# uρ $ ¨Ψtã ö� Ï� øî $#uρ $ oΨs9 !$ uΖ ôϑ ym ö‘$# uρ 4 |MΡr& $ uΖ9s9öθtΒ 

$ tΡö� ÝÁΡ$$ sù ’n?tã ÏΘ öθs) ø9$#   Í� Ï�≈x6ø9$#﴾]وجاء عن أبي مسعود االنصاري قال ، ]٢٨٦،٢٨٥:البقرة

  . )٢("من قرأ اآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه: "����قال رسول اهللا :
في الليل والنهار، وعند نزول أي ) بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق(كثار من التعوذ اإل -٤

ًمن نزل منزال : "����منزل، أي منزل في البناء، أو الصحراء، أو الجو، أو البحر؛ لقول النبي 
  .)٣(" حتى يرتحل من منزله ذلكبكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، لم يضره شيءأعوذ : "فقال

بسم اهللا الذي ال يضر مع اسمه ): "ثالث مرات(ن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل أ -٥
؛ لصحة الترغيب في ذلك عن رسول )٤("شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم

  .اهللا، وأن ذلك سبب للسالمة من كل سوء

                                                 

 ).٤٩:ص( سبق تخريجه، )١(
 ).٤٩:ص( سبق تخريجه، )٢(
 ).٥٠:ص( سبق تخريجه، )٣(
 ).٥١:ص( سبق تخريجه )٤(
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الشرور لمن حافظ عليها التعوذات من أعظم األسباب في اتقاء شر السحر وغيره من وهذه  -٦
ًبصدق وايمان، وثقة باهللا، واعتماد عليه، وانشراح صدر لما دلت عليه، وهي أيضا من أعظم  ٕ

أن يكشف : السالح لدفع السحر بعد وقوعه، مع اإلكثار من الضراعة إلى اهللا، وسؤاله سبحانه
  . )١(الضرر، ويزيل البأس

  :عالج السحر بعد وقوعه: ًثانيا
  -:انالسحر له عالج
  : استخراج السحر واستبطاله: الطريقة األولى

إن العالج األصوب لمن أصيب بالسحر، هو بذل الجهد في معرفة مكان السحر، ثم استخراجه، 
ِوابطاله، فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد  ِ ِْ ُ ُ ُ ُْ َ َ ٕ

  .  )٢(بن القيم في كتابه الطب النبويامام باالستفراغ، كما ذكر اإل

ُأما الطرق التي يعرف بها مكان السحر َ ُ :  
  :معرفة مكان السحر صعب، وهناك طريقتان لمعرفة ذلك

ِوهي أن يكثر المريض، وأهله الصالة، والصوم، والذكر، وأفعال الخير، : طريقة االستفتاء: ًأوال ُ
خاصة قيام الليل، ثم يدعوا ربه أن يبي   . )٣(ن له هذه الحالة المرضية، وكيفية عالجهاُ

َسحر، حتى كان يرى     ����كان رسول اهللا : " قالت- رضي اهللا عنها-روت عائشة َ ِ   أنه يأتي ) ُيرى(ُ
ُالنــساء، وال يــأتيهن، قــال ســفيان  )ُيــا عائــشة : وهــذا أشــد مــا يكــون مــن الــسحر إذا كــان كــذا، فقــال: )٤

أعلمــت أن اهللا قــد أفتــاني  ُفيمــا اســتفتيته فيــه؟ أتــاني رجــالن، فقعــد أحــدهما عنــد رأســي، واآلخــر عنــد ِ ُ
ُومن طبه؟ قال: ، قال)٥(ٌمطبوب: رجلي، فقال الذي عند رأسي لآلخر، ما بال الرجل؟ قال َ : ُلبيـد بـن َِ

                                                 

 .٣/٢٧٧مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز، ) ١(
 .رف يسير، بتص)١٢٤:ص( الطب النبوي، البن القيم، )٢(
 ).١٥٩:ص(السحر والمس الشيطاني،  المنهج القرآني في عالج )٣(
محــدث الحــرم المكــي، مــن المــوالي، ولــد بالكوفــة ســنة : ســفيان بــن عيينــة بــن ميمــون الهاللــي الكــوفي، أبــو محمــد) ٤(

دة القـاري عمـ: انظـر. ً، كان حافظا ثقة، واسع العلم، كبير القدر)هـ١٩٨(، وسكن مكة وتوفي بها سنة )هـ١٠٧(
، وفـتح البـاري ٣١/٤٠٤َهـل يـستخرج الـسحر، : الطـب، بـاب: شرح صـحيح البخـاري، لبـدر الـدين العينـي، كتـاب

، واألعــالم، للزركلــي ١٠/٢٣٤َهــل يــستخرج الــسحر،: الطــب، بــاب: شــرح صــحيح البخــاري، البــن حجــر، كتــاب
٣/١٠٥. 

 .١/٥٥٣، "طبب" مادة  البن منظور،لسان العرب،. أي مسحور:  مطبوب)٥(
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َ، رجل من بني زريق)١(أعصم ُ ً، حليف ليهود، كان منافقا، قال)٢(ٌ َ َفي مشط، ومـشاق: وفيم؟ قال: ٌ َ ُ ٍُ ، )٣(ٍةْ
في جف: وأين؟ قال: قال ٍطلعة ذكر تحت راعوفة)٤(ُ َِ ُ َ ٍ َ َ َ َْ

ٍرعوفة()٥( َ ُ فـأتى النبـي : ، قالـت)٦(فـي بئـر ذروان) َ
ُ البئر حتى استخرجه، فقال���� َ ُهذه البئر التي ُأريتها : َ ِ ُرأيتها(ُ ، وكـأن ماءهـا نقاعـة الحنـاء)َ َ َ َ ُ َ )وكـأن )٧ ،

ُنخلهـــا رءوس الـــشياطين َ ْ ِفاســـتخرج، قالـــت: ل، قـــا)٨(َ ْ ُ أفـــال أي تنـــشرت: ُفقلـــت: ْ ََ ْ
ُأمـــا اهللا فقـــد : ؟ فقـــال)٩( 

ًشفاني، وأكره أن ُأثير على أحد من الناس شرا  ِ َ َُ ُ")١٠(.   
  :فوائد الحديث

  . على كل تفاصيل المؤامرة����إن اهللا أطلع نبيه  �
  .بيان اهللا تبارك وتعالى لنبيه مرضه �
  .بيان مكان دفن السحر �

                                                 

ً لبيد بن األعصم، كان حليفا في بنـي زريـق، وكـان سـاحرا، قيـل)١( ًَ يحتمـل : ًكـان منافقـا، وقيـل: ًكـان يهوديـا، وقيـل: ُ
الطـب، : فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، البـن حجـر، كتـاب: انظر. ًأن يكون يهوديا، ثم أسلم وتستر بالنفاق

تكريـر : التوبـة، بـاب: اري، لبـدر الـدين العينـي، كتـاب، وعمدة القاري شرح صـحيح البخـ١٠/٢٢٦السحر، : باب
 .٣٣/١٤٢الدعاء، 

َ بنــو زريــق)٢( بطــن مــن الخــزرج مــن القحطانيــة، وهــم بنــو زريــق بــن عــامر بــن زريــق بــن عبــد حارثــة بــن مالــك بــن : ُ
غــضب بــن جــشم بــن الخــزرج، مــنهم أبــو رافــع بــن مالــك، وهــو أول مــن أســلم مــن األنــصار، وجماعــة غيــره مــن 

 .١/٩٣نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، للقلقشندي، . ًشهدوا بدرا ����ة الصحاب
َمن الكتان، والقطن، والشعر ما خلص منه: ُ المشاقة)٣( ُ  .١٠/٣٤٤، "مشق"لسان العرب، البن منظور، مادة . َ
ّ الجف)٤( غشاء الطلع إذا جف، وعم به بعضهم، وقيل: ُ  َ ْ :هو وعاء الطلع، وقيل الجف: ِ ّ قيقاءة الطلع، وقيلُ ٌشيء : ِ

ينقر من جذوع النخل ُ ، ولـسان العـرب، البـن منظـور، ١/٤١٦، "جـف"، البـن فـارس، مـادة معجـم مقـاييس اللغـة. ُْ
 .٩/٢٨، "جفف"مادة 

ْحجر ناتئ على رأسها ال يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقيل هو فـي َأسـفلها:  راعوفة البئر)٥( ْ ُْ ُ َْ ُ َ ُ ْ عـرب، ، لـسان الٌ
 .٩/١٢٣، "رعف"البن منظور، مادة 

 .١/٢٩٩ مع الهمزة، الباء: معجم البلدان، لياقوت الحموي، باب. بالمدينةهو بئر في منازل بني زريق : بئر ذروان) ٦(
َنقاعة الحناء) ٧( بضم النون، وتخفيف القاف، أراد أن ماء هذا البئر لونه كلون الماء الذي ينقع فيـه الحنـاء، يعنـي : ُ

َهــل يــستخرج الـــسحر، : ، بــابالطــب: كتــابعمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، لبــدر الـــدين العينــي، . أحمــر
٣١/٣٩٩. 

نفــس المرجــع . شــبهها بــرؤوس الــشياطين فــي وحاشــة منظرهــا، وســماجة شــكلها، وهــو مثــل فــي اســتقباح الــصورة) ٨(
 .٣١/٣٩٩السابق، 

 ).٧٣:ص(تعريف النشرة في : انظر) ٩(
هل يستخرج السحر، : الطب، باب: اري في صحيحه، كتابأخرجه البخ) ١٠( ِ ْ َ  ).٥٧٦٥(، حديث رقم ١٠/٢٤٣َ
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  .عل لهذا السحربيان الفا �
  . إثارة الفتنة����كراهية النبي  �
  .استجابة اهللا تبارك وتعالى بفضل الدعاء والصالة �

أن يبين اهللا له ما به، ثم جاءه الجواب  اجتهد في الدعاء ���� أن النبي: ويتبين لنا من هذا الحديث
  ".فيهن اهللا أفتاني فيما استفتيته إ": ���� من العلي القدير، حيث قال رسول اهللا

 دل على السحر بطريق الوحي، فكيف ندل عليه؟����إن الرسول : وقد يقول قائل َ ُُ  

، ُقد يفتح اهللا على المريض فيريه رؤيا حق تدل على مكان السحر :والجواب أن يكون ذلك بما يلي
َ في قصة سحره، أو يري أحد الصالحين، أو الصالحات المكان����كما حدث مع النبي  ِ ُ .  

ولكن هناك أمر مهم، وهو أال تتعلق ، ُالحة عاجل بشرى للمؤمن، يراها، أو ترى لهوالرؤى الص
ُوانما يستأنس بها ال غير، قلوب الناس باألحالم، والرؤى على أنها أمر يقيني الثبوت  وعلى المسلم ، ٕ
ِث بتلعب  عن التحدي����ولهذا نهى النبي ، ُأن يتوكل على اهللا، وال يجعل نفسه ُألعوبة بيد الشيطان  َِ

ِال يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه: "����، فقال )١(الشياطين لإلنسان في المنام  َِ ُ ُ   ُ")٢(.  
ِأن يخبر الشيطان الموكل عن مكانه، وعن الساحر، وخادم السحر كالجندي في مكانه، : ًثانيا ُ  

أو موقعه، والساحر هو الذي يأمره، فإذا تم حل السحر، فإن  َ ٣(ه سيخرج، ويترك الجسد(.  
 أن الجن ال ينبغي أن يصدق في جميع ما يقوله، ألنه قد يكون غرضه إيقاع :ويتبين مما سبق ُ ِ 

الكذب، وبالتالي إذا لم يستطع المسحور و  الجهل، والظلم،الفتنة بين الناس، فالجن يغلب عليهم
  .ثانية، وهي النشرة المشروعةإخراج السحر، ولم يهتد إلى مكانه، فعليه بالطريقة ال

  :النشرة: الطريقة الثانية
 بالضم ضرب من الرقية والعالج، يعالج به من كان يظن َأن به مسا من الجن، سميت :النشرة ُ ِ  َ ُ َُ ِ  ْ

ًنشرة، ألنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، َأي يكشف ويزال، وقد نشرت عنه تنشيرا ِ َ  َ َ ُُ ُ َُ  َ َ َ ْ)٤(.  

                                                 

ِالرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، ) ١(  .  ، بتصرف يسير)٩٥:ص(ّ
، ٤/١٧٧٦، ال يخبــر بتلعــب الــشيطان بــه فــي المنــام: الرؤيــا، بــاب: أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ٢(

 ).  ٢٢٦٨(حديث رقم 
 ).  ١٦٠:ص(المنهج القرآني في عالج السحر والمس الشيطاني، ) ٣(
، "نـشر"، البـن األثيـر، مـادة النهاية في غريب الحديث واألثر، ٥/٢٠٦، "نشر"لسان العرب، البن منظور، مادة ) ٤(

٥/١٢٨  . 
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إذا نشر المسفوع كان كأنما : ُالتنشير من النشرة، وهى كالتعويذ والرقية، يقال: وجاء في الصحاح
ُعنه سريعا، ويقالُأنشط من عقال، أي يذهب    .)١( النشرة أي الرقيةنشره أي رقاه، ونشره إذا كتب له: ً

  . )٢(أن االغتسال للمعين من النشرة النافعة: وذكر ابن حجر
أن يكتب شيئا من أسماء اهللا، أو من القرآن، ثم يغسله بالماء، ثم : النشرة هي”: يوقال القرطب  ً

   .)٣(“يمسح به المريض، أو يسقيه إياه
  .)٥(“نشر ما طوى الساحر، وتفريق ما جمعه: النشرة”: )٤(وقال العيني

  .)٧(“النشرة حل السحر عن المسحور”:  وابن القيم)٦ (وقال ابن الجوزي
لقد جاء النهي عن النشرة عموما، وأن ذلك من عمل الشيطان، ويدل على ذلك حديث : لنشرةحكم ا ً ُ ُ

  . )٨("هو من عمل الشيطان" :ُ عن النشرة، فقال����سئل النبي : جابر بن عبد اهللا، قال
ٕأن النشرة تستعمل لكشف الداء، وازالته عن المريض، والمسحور، وغيره، سواء : ويتضح مما تقدم ُ ُ 

، أو ممنوعة، وقد ثبت التداوي بالرقية الشرعية، والعالج المباح، )الرقية الشرعية(ُانت النشرة جائزة ك
ُفعلى هذا يحمل كالم النبي  على النشرة الممنوعة، كما نص على ذلك العلماء ����ُ ُ.  

                                                 

  .٢/٣٩٢، "نشر"الصحاح في اللغة، للجوهري، مادة  )١(

 .  ١٠/٢٠٥العين حق، : الطب، باب: ، البن حجر، كتاباريفتح الباري شرح صحيح البخ) ٢(

ِالرقـي والطـب، بـاب:  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مـسلم، للقرطبـي، كتـاب)٣(  : ،الرقيـة بأسـماء اهللا عـز وجـل  
١٨/٧٠.   

كبار المحدثين، مؤرخ، عالمة، من : محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي) ٤(
وتــوفي  ًأحــد عــشر مجلــدا،) عمــدة القــاري فــي شــرح البخــاري(مــن كتبــه  ،)هـــ٧٦٢(أصــله مــن حلــب، ولــد ســنة 

 .٧/١٦٣األعالم، للزركلي، : انظر). هـ٨٥٥(بالقاهرة سنة 

 .  ٣١/٤٠٧هل يستخرج السحر، : الطب، باب: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، كتاب) ٥(
عالمة عصره فـي التـاريخ والحـديث، كثيـر :  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج)٦(

الــــضعفاء (، لــــه نحــــو ثــــالث مئــــة مــــصنف، كتــــاب ) هـــــ٥٩٧ - ٥٠٨(التــــصانيف، مولــــده ووفاتــــه ببغــــداد ســــنة 
األعـالم، للزركلـي : انظر. ستة أجزاء في مجلد متقن مصون) غريب الحديث(في رجال الحديث، و) والمتروكين

٣/٣١٦  . 

، البن القيم، ٕاعالم الموقعين عن رب العالمين، و٢/٤٠٨النون مع الشين، : ، باب غريب الحديث، البن الجوزي)٧(
٤/٣٩٦  . 

   ).١٣:ص( سبق تخريجه، )٨(
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  :  بعد ذكره للحديث السابق أن- رحمه اهللا- وأورد ابن القيم
   :وهي نوعان السحور، هي حل السحر عن: النشرة

حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمل الشيطان، فيتقرب  •
  . ُإليه الناشر والمنتشر بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور

  .)١(النشرة بالرقية، والتعوذات، والدعوات، واألدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب •
 ُالنشرة نوعانوالذي يتبين لنا أن: 

  .وهي ما كانت بالرقى، والتعوذات الشرعية، والدعوات، واألدوية المباحة: نشرة جائزة
َ وهي ما كانت بغير ذلك، كنشر الجاهلية، التي ال تخلو من التقرب إلى الشياطين، :ونشرة ممنوعة ُ

  . انُأو من يتعامل معهم كالسحرة، والكهان، وأمثالهم، فهذا هو الذي من عمل الشيط
  ).الرقية الشرعية(ُوسيتم التفصيل في بحثنا هذا عن النشرة الجائزة 

حل السحر بالرقى الشرعية، واألدوية المباحة، وهذا هو األمر المشروع في : فالنشرة كما تقدم هي
  . حل السحر إذا لم يهتد اإلنسان إلى موضعه

إذا ابتلي المسلم بالسحر، وال حول وال قوة إال باهللا َ ، فليعلم أن ذلك بإذن اهللا الكوني، وأن ما أصابه ُِ 
ًعجبا ألمر :  "����لم يكن ليخطئه، وأن ذلك ابتالء، واختبار، فالمؤمن أمره كله خير، كما قال النبي 

ٕالمؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان  ً 
  . )٢("ًان خيرا لهأصابته ضراء صبر فك

فإذا ُأصيب المسلم بهذا الداء، فعليه أن يصبر، ويحتسب، وأن يأخذ باألسباب المشروعة في 
التداوي، وأن يبتعد عن األسباب المحرمة؛ ألن النبي  ما أنزل اهللا داء إال أنزل له : " قال����

  . )٣("شفاء
   :قال ابن القيم

ية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات األرواح ومن أنفع عالجات السحر األدوية اإلله” ُ
ِالخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من األذكار، واآليات، والدعوات التي  ُ ُ ُِ ُ ْ 

ِتبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد، كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جي ِِ ْ  َ ّ ُُ شين مع ْ

                                                 

 ..  ٤/٣٩٦، البن القيم،  إعالم الموقعين عن رب العالمين)١(

، حــديث رقــم ٤/٢٢٩٥، المــؤمن أمــره كلــه خيــر: الزهــد والرقــاق، بــاب: ، كتــاب أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه)٢(
)٢٩٩٩  .( 

   ).٨: ص(سبق تخريجه، ) ٣(
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ًكل واحد منهما عدته وسالحه، فأيهما غلب اآلخر، قهره، وكان الحكم له، فالقلب إذا كان ممتلئا  ُ ُ ُ ُ  ٍ 
ُمن اهللا، مغمورا بذكره، وله من التوجهات، والدعوات، واألذكار، والتعوذات، ورد ال يخل به يطابق  ُ ِ ٌ ْ ِ   ً

 تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العالجات له ِفيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم األسباب التي
  . )١(“ُبعد ما يصيبه

  : آيات الرقية الشرعية في عالج السحر
ًيا نبي اهللا، إن لي أخا :  فجاءه أعرابي، فقال����كنت عند النبي :  قال����جاء عن ُأبي بن كعب  

 ����بين يديه، فعوذه النبي فوضعه : ، قال"فأتني به: "به لمم، قال: قال" وما وجعه؟: "وبه وجع، قال
ٌوالهكم إله واحد{بفاتحة الكتاب، وأربع آيات من أول سورة البقرة، وهاتين اآليتين ِ َ ٌَ َ َِ ْ ُُ ، وآية الكرسي، }ِٕ

َشهد الله َأنه ال إله إال هو{ : وثالث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران ُ  ِ ِ َِ ُ َُ َ   َ ، وآية من }َ
إن رب{: األعراف َ  ُكم اللهِ  ُ فتعالى الله الملك الحق{ : وآخر آية المؤمنين} ُ َ ُْ ُْ ِ َ  َ َ َ : ، وآية من سورة الجن}َ

َوَأنه تعالى جد ربنا{ َ  َ َُ َ َ  ، وعشر آيات من أول سورة الصافات، وثالث آيات من آخر سورة الحشر، }َ
ٌقل هو الله َأحد{و َ ُ  َ ُ ْ   . )٢( قط، والمعوذتين، فقام الرجل كأنه لم يشتك}ُ

  :وتفصيل هذه اآليات كالتالي

≈ÉΟó¡Î0 «!$# Ç﴿: قال تعالى uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9 $# ∩⊇∪ ß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄∪ Ç≈uΗ÷q §�9$# 

ÉΟŠÏm§�9 $# ∩⊂∪ Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ x‚$−ƒ Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$ −ƒÎ)uρ ÚÏètGó¡nΣ ∩∈∪ $ tΡÏ‰÷δ$# 

xÞ≡ u�Å_Ç9$# tΛ É)tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u�ÅÀ t Ï%©!$# |M ôϑyè÷Ρr& öΝÎγø‹n=tã Î�ö�xî ÅUθ àÒøóyϑø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ 

tÏj9 !$ āÒ9   ].٧- ١:الفاتحة[﴾∪∠∩ #$

                                                 

   ).١٢٦،١٢٧:ص(الطب النبوي، البن القيم، ) ١(

: الطــب، بــاب: ، وابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب)٢١٤٩٣(، حــديث رقــم ٥/١٢٨ أخرجــه اإلمــام أحمــد فــي مــسنده، )٢(
: الرقـى والتمـائم، بـاب: ، والمستدرك للحـاكم، كتـاب)٣٥٤٩(، حديث رقم ٢/١١٧٥ُيتعوذ منه، الفزع واألرق وما 

فيه أبـو : والحديث محفوظ صحيح، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي، وقال: قال الحاكم. ٤/٤١٢عالج اللمم بالرقية 
فيـه أبـو جنـاب، : ثمـي، وقـال الهي٤/٤١٣المـستدرك : انظـر. جناب الكلبي، ضعفه الدار قطنـي، والحـديث منكـر

مجمـــع الزوائـــد للهيثمـــي، بـــاب رقيـــة : انظـــر. وهــو ضـــعيف، وقـــد وثقـــه ابـــن حبـــان، وبقيـــة رجالـــه رجــال الـــصحيح
 .  ).٨٤٦٧(، حديث رقم ٥/١٩٧الجنون، 
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≡Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9$﴿: قال تعالى sŒ Ü=≈tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ t Ï%©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ 

Í=ø‹ tóø9 $$ Î/ tβθãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θn=¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$#uρ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ 

tΑÌ“Ρé&  ÏΒ y7Î=ö7 s% Íοt� ÅzFψ$$ Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 4’n? tã “W‰èδ  ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρé& uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ=ø�ßϑø9  ].٥-١:البقرة[﴾#$

ä3ßγ≈s9/﴿: ال تعالىق Î)uρ ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ ß≈ yϑôm§�9$# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊇∉⊂∪ ¨βÎ) ’Îû È, ù=yz 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ É#≈ n=ÏG÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9$#uρ Å7ù=à�ø9 $#uρ  ÉL©9 $# “Ì� øgrB ’ Îû Ì� óst7ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx�Ζtƒ 

}̈ $ ¨Ζ9$# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª! $# z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $#  ÏΒ & !$̈Β $uŠômr' sù ÏµÎ/ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù  ÏΒ 

Èe≅à2 7π−/!#yŠ É#ƒ Î�óÇs?uρ Ëx≈ tƒ Ìh�9$# É>$ ys¡¡9 $#uρ Ì� ¤‚|¡ßϑø9 $# t ÷ t/ Ï!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθs)Ïj9 

tβθè=É)÷ètƒ ﴾]١٦٤- ١٦٣:البقرة .[  

Iω tµ≈s9 #$!﴿: قال تعالى Î) āωÎ) uθ èδ ÷ y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9 $# 4 Ÿω …çνä‹ è{ù's? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 … çµ©9 $ tΒ ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# 3  tΒ #sŒ “ Ï%©!$# ßìx�ô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã āωÎ) Ïµ ÏΡøŒÎ*Î/ 4 ãΝn=÷ètƒ $tΒ š÷ t/ 

óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγx�ù=yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ & ó ý Î/ ô ÏiΒ ÿÏµ Ïϑù=Ïã āωÎ) $ yϑÎ/ u !$ x© 4 yìÅ™uρ çµ•‹ Å™ö�ä. 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$#uρ ( Ÿωuρ … çνßŠθä↔tƒ $ uΚ ßγÝàø�Ïm 4 uθ èδuρ ÷’Í? yèø9$# ÞΟŠÏà yèø9  ].٢٥٥:البقرة[﴾ #$

$ !°﴿: قال تعالى tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 3 βÎ)uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’Îû öΝà6Å¡à�Ρr& ÷ρr& çνθ à�÷‚è? 

Νä3ö7 Å™$y⇔ãƒ ÏµÎ/ ª!$# ( ã� Ï�øóu‹ sù  yϑÏ9 â !$ t±o„ Ü>Éj‹ yèãƒ uρ  tΒ â !$ t±o„ 3 ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó x« í�ƒÏ‰s% ∩⊄∇⊆∪ 

z tΒ#u ãΑθß™§�9 $# !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹ s9 Î)  ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 4 <≅ ä. z tΒ#u «! $$Î/ Ïµ ÏFs3Í× ¯≈ n=tΒ uρ ÏµÎ7 çF ä.uρ 

Ï& Î#ß™â‘uρ Ÿω ä−Ìh� x�çΡ š÷ t/ 7‰ymr& ÏiΒ Ï&Î#ß™•‘ 4 (#θä9$ s%uρ $ uΖ÷èÏϑy™ $ oΨ÷èsÛr&uρ ( y7tΡ#t� ø�äî $ oΨ−/u‘ š�ø‹ s9 Î)uρ 

ç�� ÅÁyϑø9 $# ∩⊄∇∈∪ Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø�tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $ yγs9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $pκö� n=tãuρ $ tΒ ôM t6 |¡tF ø.$# 3 $ oΨ−/u‘ Ÿω 
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!$ tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡù' sÜ ÷zr& 4 $ oΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑóss? !$ uΖøŠn=tã #\� ô¹Î) $ yϑx. … çµtF ù=yϑym ’ n?tã š Ï%©!$# 

ÏΒ $ uΖÎ=ö6 s% 4 $ uΖ−/u‘ Ÿωuρ $ oΨù=Ïdϑysè? $ tΒ Ÿω sπs%$ sÛ $ oΨs9 ÏµÎ/ ( ß#ôã$#uρ $̈Ψtã ö� Ï�øî$#uρ $ oΨs9 !$uΖôϑymö‘$#uρ 4 |MΡr& 

$ uΖ9 s9öθtΒ $ tΡö� ÝÁΡ$$ sù ’ n?tã ÏΘöθs)ø9 $# šÍ� Ï�≈ x6ø9   ].٢٨٦-٢٨٥:البقرة[﴾#$

Ο﴿ :وقال تعالى !9# ∩⊇∪ ª!$# Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷‘y⇔ø9 $# ãΠθ •‹ s)ø9   ].٢- ١:آل عمران[﴾#$

… #$!y‰Îγx© ª﴿:  تعالىقال çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθ èδ èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ (#θ ä9 'ρé& uρ ÉΟù=Ïèø9 $# $JϑÍ←!$ s% ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ 4 Iω 
tµ≈s9 Î) āωÎ) uθèδ â“ƒ Í–yê ø9 $# ÞΟŠÅ6y⇔ø9   ].١٨:آل عمران[﴾ #$

“ #$!χÎ) ãΝä3−/u‘ ª﴿: قال تعالى Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$#uρ ’Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §ΝèO 3“uθtGó™$# 

’ n?tã Ä ó̧÷yê ø9 $#  Å ǿóãƒ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9$# … çµç7 è=ôÜtƒ $ ZW�ÏW ym }§ôϑ¤±9 $#uρ t� yϑs)ø9 $#uρ tΠθ àf‘Ζ9$#uρ ¤N≡ t� ¤‚|¡ãΒ 

ÿÍνÍ÷ö∆r' Î/ 3 Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø: $# â÷ö∆F{ $#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# �>u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ].٥٤:األعراف[﴾#$

≈?n’﴿: قال تعالى yètGsù ª!$# à7 Î=yϑø9 $# ‘,ysø9 $# ( Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ �>u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟƒÌ� x6ø9$# ∩⊇⊇∉∪  tΒ uρ 

äíô‰tƒ yìtΒ «! $# $·γ≈ s9 Î) t� yz#u Ÿω z≈ yδö� ç/ … çµs9 Ïµ Î/ $ yϑ̄ΡÎ*sù … çµç/$ |¡Ïm y‰ΖÏã ÿÏµ În/u‘ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î=ø�ãƒ 

tβρã� Ï�≈ s3ø9 $# ∩⊇⊇∠∪ ≅ è%uρ Éb>§‘ ö� Ï�øî$# óΟymö‘$#uρ |MΡr& uρ ç�ö� yz tÏΗ¿q≡§�9   ].١١٨-١١٦:المؤمنون[﴾#$

≈ÏM﴿: قال تعالى ¤�̄≈¢Á9 $#uρ $ y�|¹ ∩⊇∪ ÏN≡ t�Å_≡ ¨“9 $$ sù #\�ô_y— ∩⊄∪ ÏM≈ uŠÎ=≈−G9 $$ sù #·� ø.ÏŒ ∩⊂∪ ¨βÎ) ö/ä3yγ≈ s9 Î) 

Ó‰Ïn≡ uθs9 ∩⊆∪ �>§‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ $ tΒ uρ $ yϑåκs]÷�t/ �Uu‘uρ É−Ì�≈ t±yϑø9 $# ∩∈∪ $ ¯ΡÎ) $̈Ζ−ƒ y— u !$ uΚ ¡¡9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# >π uΖƒ Ì“Î/ É=Ï.#uθs3ø9 $# ∩∉∪ $ Zà ø�Ïmuρ  ÏiΒ Èe≅ä. 9≈sÜ ø‹x© 7ŠÍ‘$ ¨Β ∩∠∪ āω tβθãè£ϑ¡¡o„ ’ n<Î) Z∼yϑø9 $# 

4’ n?ôãF{ $# tβθèùx‹ø)ãƒ uρ ÏΒ Èe≅ä. 5= ÏΡ% ỳ ∩∇∪ #Y‘θ ãmßŠ ( öΝçλ m; uρ Ò>#x‹ tã ë= Ï¹#uρ ∩∪ āωÎ) ô tΒ y#ÏÜyz 

sπ x�ôÜsƒø: $# … çµyèt7 ø?r' sù Ò>$ pκÅ− Ò=Ï%$ rO﴾]١٠- ١:الصافات.[  
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uθ﴿: قال تعالى èδ ª!$# “ Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθ èδ ( ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹ tóø9 $# Íοy‰≈ yγ¤±9 $#uρ ( uθèδ ß≈ oΗ÷q§�9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# 

∩⊄⊄∪ uθ èδ ª!$# ”Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθ èδ à7 Î=yϑø9 $# â¨ρ‘‰à)ø9 $# ãΝ≈ n=¡¡9 $# ß ÏΒ÷σßϑø9 $# Ú∅Ïϑø‹ yγßϑø9 $# â“ƒ Í“yèø9$# 

â‘$ ¬6 yfø9 $# ç�Éi9 x6tGßϑø9 $# 4 z≈ ysö6 ß™ «!$# $ £ϑtã šχθà2Î�ô³ç„ ∩⊄⊂∪ uθ èδ ª! $# ß,Î=≈ y‚ø9 $# ä—Í‘$ t7 ø9 $# 

â‘Èhθ|Áßϑø9 $# ( ã& s! â!$ yϑó™F{ $# 4 o_ó¡ßsø9 $# 4 ßxÎm7 |¡ç„ … çµs9 $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρ ( uθ èδuρ â“ƒ Í•yèø9 $# 

ÞΟŠÅ3ptø:   ].٢٤-٢٢:الحشر[﴾#$

…﴿: قال تعالى çµ̄Ρr& uρ 4’ n?≈yès? ‘‰ỳ $ uΖÎn/u‘ $ tΒ x‹sƒªB$# Zπt7 Ås≈|¹ Ÿωuρ #V$s!uρ﴾]٣:الجن.[  

ــــــــــال تعــــــــــالى ≅ö﴿: ق è% uθ èδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪ ª! $# ß‰yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝs9 ô$ Î#tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ  ä3tƒ … ã& ©! 

#·θ à�à2 7‰ymr&﴾]٤-١:اإلخالص.[  

ö≅è% èŒθ﴿: قال تعالى ããr& Éb>t� Î/ È, n=x�ø9 $# ∩⊇∪  ÏΒ Îh�Ÿ° $tΒ t, n=y{ ∩⊄∪ ÏΒ uρ Îh�Ÿ° @,Å™% yñ #sŒÎ) |= s%uρ ∩⊂∪ 

ÏΒ uρ Ìh�x© ÏM≈ sV≈ ¤�̈Ζ9$# †Îû Ï‰s)ãèø9 $# ∩⊆∪  ÏΒ uρ Ìh� x© >‰Å™% tn #sŒÎ) y‰|¡ym﴾]٥-١:الفلق .[  

�ö≅è% èŒθããr& Éb>t﴿: قال تعالى Î/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪ Å7Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪ ÏΒ Ìh� x© 

Ä¨#uθ ó™uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψsƒø: $# ∩⊆∪ “ Ï%©!$# â È̈θ ó™uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9$# ∩∈∪ z ÏΒ Ïπ ¨ΨÉfø9 $# 

Ä¨$ ¨Ψ9$#uρ﴾]٦- ١:الناس.[  

، )١(، أن أحد رواته، وهو أبو جناب الكلبيوالذي تبين للباحث من خالل دراسته لسند هذا الحديث
  :لألسباب التاليةضعيف، ولكن هذا ال يؤثر على جواز الرقية بتلك اآليات، وذلك 

أفضل ما يرقى به كالم اهللا عز وجل، فالرقية بهذه اآليات، مما جرب منفعته في شفاء  - ُ
  .لك من خالل عملي في مركز الرضوانالمسحور، والمصروع، وذ

                                                 

:  أبــو جنــاب، يحيــى بــن أبــي حيــة الكلبــي، يــروي عنــه جماعــة مــن التــابعين، وروى عنــه أهــل الكوفــة، قيــل عنــه )١(
 .٧/٥٩٧الثقات، البن حبان، ). هـ١٤٧(، مات سنةصدوق لكنه يدلس
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ورود أحاديث صحيحة بالنص على الرقية ببعض اآليات الواردة في الحديث، وفضل تلك  -
 .  اآليات

ب اهللا عز وجل، وآياته، وأقوال السلف الصالح في تفسير تلك اآليات، والمعاني، إن المتأمل في كتا
َال يعتريه أدنى شك أن القرآن الكريم هو خير شفاء، فهو كالم اهللا الكامل، المنزه عن الخطأ،  ُ 
والزلل، والنقص، وسوف أستعرض بإذن اهللا تبارك وتعالى، بعض اآليات، واألحاديث الثابتة في 

 : ، وتفسير تلك اآلياتالرقية

  :)١(الرقية بسورة الفاتحة: ًأوال
   :الرقية بسورة البقرة كلها: ًثانيا

ال تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من : " قال���� أن رسول اهللا ����جاء عن أبي هريرة 
  . )٢("ُالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

تكم مقابر، وان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ال يدخله ال تجعلوا بيو: " قال����وعنه أن رسول اهللا  ٕ
  .)٣("الشيطان

خالية عن الذكر، والطاعة فتكون كالمقابر، وتكونون كالموتى : أي) ال تجعلوا بيوتكم مقابر: (قوله
ُوان البيت الذي تقرأ ال(ال تدفنوا موتاكم فيها، ويدل على المعنى األول، قوله : فيها، أو معناه  بقرة ٕ

ُإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، : ، وفي رواية مسلم)فيه ال يدخله الشيطان 
  .  )٤(وخص سورة البقرة بذلك، لطولها، وكثرة أسماء اهللا تعالى، وكثرة األحكام التي وردت فيها

آن فإنه يأتي يوم القيامة اقرأوا القر: " يقول����سمعت رسول اهللا : قال) ٥(وعن أبي ُأمامة الباهلي
شفيعا ألصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان،   ً

                                                 

  ).٥٨-٥٣: ص( تقدم الحديث عنها في رقية اللديغ، )١(

 ) .  ٤٩: ص( سبق تخريجه، )٢(

فـضائل القـرآن عـن : ، والترمـذي فـي سـننه، كتـاب)٨٩٠٢(، حديث رقم ٢/٣٧٨ أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، )٣(
، قــال أبــو )٢٨٧٧(، حــديث رقــم ٥/١٥٧لبقــرة، وآيــة الكرســي، مــا جــاء فــي فــضل ســورة ا: ، بــاب����رســول اهللا 

 .صحيح: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ األلباني: عيسى

   .٨/١٤٦ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي، : فضائل القرآن، باب: تحفة األحوذي للمباركفوري، كتاب )٤(

ًه كنيتــه، وال أعلــم فــي اســمه اختالفــا، كــان يــسكن صــدي بــن عجــالن بــن وهــب، أبــو ُأمامــة البــاهلي، غلبــت عليــ) ٥(
االسـتيعاب . مـات سـنة سـت وثمـانين: حمص، تـوفي سـنة إحـدى وثمـانين، وهـو ابـن إحـدى وتـسعين سـنة، ويقـال

   .٣/٤٢٠، واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ١/٢٢١في معرفة األصحاب، البن عبد البر، 
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أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة،  
  . )٢(بلغني أن البطلة السحرة: )١(، قال معاوية"ستطيعها البطلةفإن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال ت

  ًبيتا، أو خلوة، أو خباء، : في أماكنكم التي تسكنونها: أي) اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم: (قوله
ًكالمقابر الخالية عن الذكر، والقراءة، بل اجعلوا لها نصيبا من : أي) ًوال تجعلوها قبورا(أو غيرها، 

وتركها (أي زيادة، ونماء، : ةالمواظبة على تالوتها، والعمل بها برك: يعني) فإن أخذها(ة، الطاع
ٌتأسف على ما فات من الثواب : أي) حسرة : السحرة: بفتح الباء، والطاء) وال تستطيعها البطلة(ُ

تسمية لهم باسم فعلهم، ألن ما يأتون به باطل، وانما لم يقدروا على قراءتها لزيغه ٕ  ،م عن الحق
  .)٣(وانهماكهم في الباطل

أن سورة البقرة فضلها عظيم، فهي الحصن الواقي لبيوت المسلمين، فإن النبي : ويتضح مما تقدم 
  . حث على قراءتها في البيوت، حتى ال تكون بيوتنا مساكن للشياطين����

Ο$﴿: قال تعالى :الرقية بآيات من سورة البقرة !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰ èδ 

zŠÉ) −F ßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ tÏ%©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹tó ø9$$ Î/ tβθãΚ‹É) ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪ tÏ%©!$# uρ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7 Î= ö7s% Íο t� ÅzFψ $$ Î/uρ ö/ãφ tβθãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊆∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 4’n?tã “W‰ èδ ÏiΒ 

öΝÎγÎn/§‘ ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= ø� ßϑ ø9$#﴾]٥-١:البقرة.[ 

  :التفسير
اختلف العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السور، وأحسن األقاويل فيها وأمتنها أنها إظهار 

عمل قلبي وهو : األول: ، فاآليات تتضمن ثالثة أعمال����إلعجاز القرآن، وصدق الرسول محمد 
وهو اإلنفاق في سبيل اهللا، وهذه عمل مالي : عمل بدني وهو الصالة، والثالث: اإليمان، والثاني

األعمال هي أساس التقوى، فالذين يصدقون بما أنزل إليك يا محمد من األخبار الغيبية، واألحكام 
الشرعية، واألسرار الربانية، وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية، واألخبار القدسية، وهم يوقنون 

                                                 

ي ســالم، واســمه ممطــور الحبــشي، ويقــال األلهــاني، أبــو ســالم الدمــشقي، وكــان  معاويــة بــن ســالم بالتــشديد بــن أبــ)١(
تقريب التهذيب . يسكن حمص، وهو ثقة، ومحدث أهل الشام، وهو صدوق الحديث، مات في حدود سنة سبعين

 .٢٨/١٨٤، وتهذيب الكمال للمزي، ١/٥٣٨البن حجر، 

، فــضل قــراءة القــرآن، وســورة البقــرة :بــاب، وقــصرهاصــالة المــسافرين :  أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب)٢(
   ).٨٠٤(، حديث رقم ١/٥٥٣

 ).  ٢/٨٥،٨٢(، للمناوي،  فيض القدير)٣(



 

����������������א�! ج���������א�����������������������������������������������������������������������������������א���ل�א������ �

  
 

٨٢ 

 راكبون على متن الهداية، محفوفون بجيش النصر بالبعث والحساب والرجوع إلينا والمآب، فأولئك
 .)١(والرعاية، وأولئك هم الظافرون بكل مطلوب

الرقية باآلية الثالثة والستين، والرابعة والستين بعد المائة من سورة البقرة، واآلية األولى، والثانية 
  :من سورة آل عمران

ä3/﴿: قال تعالى ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ ß≈ yϑ ôm §�9$# ÞΟŠÏm §�9$# ∩⊇∉⊂∪ ¨βÎ) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{$# uρ É#≈ n= ÏG ÷z$# uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ yγ̈Ψ9$# uρ Å7 ù= à� ø9$# uρ ÉL ©9$# “Ì� øgrB ’ Îû Ì�ós t7ø9$# $ yϑ Î/ ßì x�Ζ tƒ }̈ $ ¨Ζ9$# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# 

zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘F{$# y‰ ÷è t/ $ pκÌEöθtΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅à2 7π −/!# yŠ É#ƒ Î� óÇs?uρ Ëx≈ tƒÌh�9$# 

É>$ ys ¡¡9$# uρ Ì�¤‚ |¡ ßϑ ø9$# t÷ t/ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 tβθè= É) ÷è tƒ ﴾]١٦٤-١٦٣:البقرة .[  

Ο﴿ :وقال تعالى !9# )٢(∩⊇∪ ª!$# Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ ÷‘ y⇔ø9$# ãΠθ •‹s) ø9$#)٢- ١:آل عمران[﴾)٣.[ 

ٕوالهكم إله واحد ال إله إال هو { بالمدينة ����نزل على النبي :  قال)٤(جاء عن عطاء :سبب النزول
إن في خلق { د؟ فأنزل اهللا كيف يسع الناس إله واح: فقال كفار قريش بمكة} الرحمن الرحيم

ادع : ����قالت قريش للنبي : ، وعن ابن عباس قال}قوم يعقلون {-  إلى قوله- }السموات واألرض
ًاهللا أن يجعل الصفا ذهبا نتقوى به على عدونا، فأوحى اهللا إليه أني معطيهم، ولكن إن كفروا بعد 

ًذلك عذبتهم عذابا ال أعذبه أحدا من العالمين، فقال ًدعني وقومي، فادعهم يوما في يوم، رب : ً
وكيف يسألونك عن } إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار{فأنزل اهللا هذه اآلية 

  .)٥(الصفا وهم يرون من اآليات ما هو أعظم
َيخبر عن تفرده باإللهية، وأنه ال شريك له، وال عديأن اهللا سبحانه وتعالى : والمعنى :التفسير ُ ل له، ُ

ًبل هو اهللا الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي ال إله إال هو، فمن عبد شيئا دونه، أو عبد شيئا معـه،  ً
                                                 

، والكـــشف والبيـــان، للثعلبـــي، )٧٥-١/٧٣(البحـــر المديـــد فـــي تفـــسير القـــرآن المجيـــد، ألبـــي العبـــاس اإلدريـــسي، ) ١(
)١/١٣٧،١٣٦ .( 

 ).  ٧٦: ص(تفسير فاتحة سورة البقرة،: انظر) ٢(

 ).٧٩،٧٨:ص(سيأتي الحديث عنها عند تفسير آية الكرسي، ) ٣(

، وكـان مـن ســادات )ه٢٧(عطـاء بـن أبـي ربـاح القرشـي، كنيتـه أبـو محمـد، وكـان مولـده بالجنـد مـن الـيمن سـنة  )٤(
ًالتــابعين فقهــا، وعلمــا وورعــا وفــضال، لــم يكــن لــه فــراش إال المــسجد الحــرام إلــى أن مــات ســنة  ً ً لثقــات، ا) ه١١٤(ً

 .  ٢٠/٦٩، وتهذيب الكمال، ٣/١١٢٧، والتعديل والتجريح، للباجي، ٥/١٩٨البن حبان، 
 .١/١٧لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي،  )٥(
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هي ما يتجـه بهـا العابـد إلـى المعبـود بحـق الـذي قامـت : فعبادته باطلة فاسدة، ألن العبادة الصحيحة
من الـرحيم، ثـم ذكـر الـدليل علـى ّالبراهين الساطعة على وحدانيته، وهو اللـه رب العـالمين، وهـو الـرح

ــــك ممــــا ذرأ، وبــــرأ مــــن ] بتفــــرده[تفــــرده باإللهيــــة  ــــسموات واألرض ومــــا فيهمــــا، ومــــا بــــين ذل ــــق ال بخل
’ (βÎ{: المخلوقــات الدالــة علــى وحدانيتــه، فقــال Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ É#≈ n= ÏG ÷z$# uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ yγ̈Ψ9$# uρ 

Å7 ù= à� ø9$# uρ ÉL ©9$# “Ì� øgrB ’ Îû Ì� ós t7ø9$# $ yϑ Î/ ßì x�Ζ tƒ }̈ $ ¨Ζ9$# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ 

uÚ ö‘F{$# y‰ ÷è t/ $ pκÌEöθtΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅à2 7π −/!# yŠ É#ƒ Î� óÇs?uρ Ëx≈ tƒÌh�9$# É>$ ys ¡¡9$# uρ Ì� ¤‚ |¡ ßϑ ø9$# t÷ t/ Ï!$ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{$# uρ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 tβθè= É) ÷è tƒ {)اســم : "����قــال رســول اهللا : قالــت) ٢( جــاء عــن أســماء بنــت يزيــد،)١

، وفاتحــة ســورة آل )ٕوالهكــم إلــه واحــد ال إلــه إال هــو الــرحمن الــرحيم(اهللا األعظــم فــي هــاتين اآليتــين 
  .)٣()"اهللا ال إله إال هو الحي القيوم* الم(عمران 

  :الرقية بآية الكرسي من سورة البقرة

≈Iω tµ #$!﴿: قال تعالى s9Î) āωÎ) uθ èδ ÷y∏ø9$# ãΠθ •‹s) ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹ è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×Π öθtΡ 4 …çµ ©9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

$ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 3 tΒ # sŒ “Ï%©!$# ßì x� ô± o„ ÿ…çν y‰ΨÏã āωÎ) Ïµ ÏΡøŒ Î*Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š ÷ t/ óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒr& $ tΒ uρ öΝßγx� ù= yz ( 
Ÿωuρ tβθäÜŠÅs ãƒ &óý Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã āωÎ) $ yϑ Î/ u!$ x© 4 yì Å™uρ çµ •‹Å™ ö� ä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$# uρ ( Ÿωuρ …çν ßŠθ ä↔tƒ 

$ uΚßγÝà ø� Ïm 4 uθ èδ uρ ÷’ Í?yè ø9$# ÞΟŠÏà yè ø9$# ﴾]٢٥٥:البقرة.[ 

ُ، فهي اآلية التي يعنى الناس بها عادة، آية وأعظم القرآن يآ سيدة الكرسي آية  هيهذه
ًفيحفظونها، ويقرءونها صباحا ومساء، ويعالجون بها المرضى بالرقية، لما فيها من أسرار عظيمة،  ً

                                                 

 ).١/٤٧٤،٤٧٣(، البن كثير،  تفسير القرآن العظيم)١(
رب، ومــن ذوات الــشجاعة، مــن أخطــب نــساء العــ:  أســماء بنــت يزيــد بــن الــسكن األنــصارية األوســية ثــم األشــهلية)٢(

، فكانــت تــسقي الظمــاء، وتــضمد )هـــ١٣ســنة (خطيبــة النــساء، حــضرت وقعــة اليرمــوك : واإلقــدام، كــان يقــال لهــا
جراح الجرحـى، واشـتدت الحـرب فأخـذت عمـود خيمتهـا، وانغمـرت فـي الـصفوف، فـصرعت بـه تـسعة مـن الـروم، 

 .١/٣٠٦األعالم، للزركلي، ). هـ٣٠(ولها في البخاري حديثان، وتوفيت بعد ذلك بزمن طويل سنة 
، وأبـو داود )٣٨٥٥(، حديث رقـم ٢/١٢٦٧اسم اهللا األعظم، : الدعاء، باب:  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب)٣(

الــدعوات، : ، والترمــذي فـي ســننه، كتــاب)١٤٩٨(، حـديث رقــم ١/٥٥٥الــدعاء، : الـوتر، بــاب: فـي ســننه، كتــاب
هذا حديث حسن صـحيح، : ، قال أبو عيسى)٣٤٧٨(، حديث رقم ٥/٥١٧، ����جامع الدعوات عن النبي : باب

 .حسن: وقال الشيخ األلباني
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فهو حي  لجميع الخالئق،فاهللا سبحانه وتعالى يخبر عن تفرده باإللهية ، ومعان بليغة، وعقائد شاملة
فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، وال قوام لها  ،والفناء للموت عليه سبيل ال في نفسه

 هأن والمراد، عقوبته تعالى أراد لمن عنده يشفع أحد ال فال يعتريه نقص وال غفلة، و،بدون أمره
 إال تعالى معلوماته من ءيبش يحيطون ال: أي ،ءيش عليه يخفى فال كلها، باألشياء أحاط سبحانه

ْحفظهما عليه ّيشق وال يثقله ال: أي يؤده وال، عليه يطلعهم أن شاء بما  السموات حفظ: أي ،ِ
 ّكل يستحقر الذي القدر، جليل الشأن، عظيموهو  واألنداد، األشباه عن المتعاليوهو  ،واألرض

 .)١( عظمتهدون ءيش

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا : "����سول اهللا قال ر:  قال����جاء عن ُأبي بن كعب 
يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك : اهللا ورسوله أعلم، قال: قلت: معك أعظم؟ قال

ِواهللا ليهنك : فضرب في صدري، وقال: قال) اهللا ال إله إال هو الحي القيوم: (قلت: أعظم؟ قال ِْ َ
 .)٢(العلم أبا المنذر

ٍ بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من ����وكلني رسول اهللا :  قال����بي هريرة وعن أ
ألرفعنك إلى رسول اهللا، فقص الحديث، فقال: الطعام، فأخذته، فقلت " : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ

 صدقك وهو: آية الكرسي، لن يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي
  .)٣("كذوب ذاك شيطان

  :الرقية بأواخر سورة البقرة

$ !°﴿:  قال تعالى  - أ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 3 βÎ) uρ (#ρß‰ ö7è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6Å¡ à�Ρr& ÷ρ r& çνθ à� ÷‚è? 

Νä3 ö7Å™$ y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª!$# ( ã� Ï� øó u‹sù yϑ Ï9 â!$ t± o„ Ü>Éj‹ yè ãƒuρ tΒ â!$ t± o„ 3 ª!$# uρ 4’n?tã Èe≅à2 &óx« í�ƒÏ‰ s% ∩⊄∇⊆∪ 

ztΒ# u ãΑθß™ §�9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ 4 <≅ä. ztΒ# u «!$$ Î/ Ïµ ÏF s3 Í×̄≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çF ä.uρ 

Ï& Î#ß™ â‘uρ Ÿω ä−Ìh� x� çΡ š ÷ t/ 7‰ ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ oΨ÷è sÛr&uρ ( y7 tΡ# t� ø� äî $ oΨ−/u‘ š�ø‹s9Î) uρ 

                                                 

، والبحـــر المديـــد فـــي ٣/٢٦٨، والجـــامع ألحكـــام القـــرآن، للقرطبـــي، ١/٦٧٨ تفـــسير القـــرآن العظـــيم، البـــن كثيـــر، )١(
 .١/٢٧٦ قطب، ، وفى ظالل القرآن، لسيد٢٨٧-١/٢٨٥تفسير القرآن  المجيد، ألبي العباس اإلدريسي، 

، فـضل سـورة الكهــف وآيـة الكرســي: ، بــابصـالة المــسافرين وقـصرها: أخرجـه اإلمـام مــسلم فـي صــحيحه، كتـاب )٢(
  ). ٨١٠(، حديث رقم ١/٥٥٦

 ).٤٩:ص( سبق تخريجه، )٣(
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ç��ÅÁ yϑ ø9$# ∩⊄∇∈∪ Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª!$# $ ²¡ ø� tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ ãρ 4 $ yγs9 $ tΒ ôM t6|¡ x. $ pκö� n= tã uρ $ tΒ ôM t6|¡ tF ø.$# 3 $ oΨ−/u‘ Ÿω 
!$ tΡõ‹ Ï{# xσè? βÎ) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ ÷zr& 4 $ oΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠn= tã # \�ô¹Î) $ yϑ x. …çµ tF ù= yϑ ym ’n?tã š Ï%©!$# ÏΒ 

$ uΖ Î= ö6s% 4 $ uΖ −/u‘ Ÿωuρ $ oΨù= Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨs9 Ïµ Î/ ( ß# ôã $# uρ $ ¨Ψtã ö�Ï� øî $# uρ $ oΨs9 !$ uΖ ôϑ ym ö‘$# uρ 4 |MΡr& $ uΖ9s9öθtΒ 

$ tΡö� ÝÁΡ$$ sù ’n?tã ÏΘ öθs) ø9$# š Í� Ï�≈x6ø9$#﴾]٢٨٦-٢٨٥:البقرة.[  

ـــــرة : ســـــبب النـــــزول ـــــي هري ـــــال����جـــــاء عـــــن أب ـــــت :  ق ـــــسماوات ومـــــا فـــــي هللا مـــــا{لمـــــا نزل ـــــي ال  ف
ــــى الــــصحابة، فــــأتوا } ٕاالرض وان تبــــدوا مــــا فــــي أنفــــسكم أو تخفــــوه يحاســــبكم بــــه اهللا ــــك عل اشــــتد ذل

قــــــد أنــــــزل اهللا عليــــــك هــــــذه اآليــــــة، وال نطيقهــــــا، : ثــــــم جثــــــوا علــــــى الركــــــب، فقــــــالوا، ����رســــــول اهللا 
: قولــــــواســــــمعنا وعــــــصينا؟ بــــــل : أتريــــــدون أن تقولــــــوا كمــــــا قــــــال أهــــــل الكتــــــابين مــــــن قــــــبلكم: فقــــــال

ــــزل اهللا  ــــسنتهم، أن ــــت بهــــا أل ــــا واليــــك المــــصير، فلمــــا اقترأهــــا القــــوم، وذل ســــمعنا وأطعنــــا غفرانــــك ربن ٕ
ـــــوا ذلـــــك، نـــــسخها اهللا، فـــــأنزل } آمـــــن الرســـــول{فـــــي أثرهـــــا  ـــــف اهللا نفـــــسا إال {اآليـــــة، فلمـــــا فعل ًال يكل

  .)١(آخرها} وسعها
  : التفسير

ّيخبر الله تعالى عن مطلق ملكيته، وتصرفه بما ف ي السموات واألرض وما فيهن، وما بينهن، وأنه ُ  
ٕالمطلع على ما فيهن، ال تخفى عليه الظواهر، وال السرائر، والضمائر، وان دقت وخفيت، وأخبر  
ُأنه سيحاسب عباده على ما فعلوه، وما أخفوه في صدورهم، فيغفر، ويتجاوز عمن يشاء، ويؤاخذ،  َ 

كل شيء في جميع األحوال، ثم يخبر اهللا تبارك وتعالى عن ويعذب من يشاء، وهو القادر على 
إيمان الرسول، والمؤمنين معه، وانقيادهم، وطاعتهم، وسؤالهم مع ذلك المغفرة، فأخبر أنهم آمنوا 

وقالوا ،  أحد من رسله، بل يؤمنون بجميعهمباهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وأنهم ال يفرقون بين
 ثم أخبر أنه ٕ   فنطلب غفرانك يا ربنا واليك المصير بالبعث والنشور،، أمرك اوأطعن، قولك سمعنا

أن لكل نفس ما كسبت من الخير، وعليها ما اكتسبت من وال يكلفنا إال ما نطيق، وتسعه قوتنا، 
 بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط الشر، وأخبر عن دعاء المؤمنين بذلك، ربنا ال تؤاخذنا

ًربنا وال تحمل علينا عهدا ثقيال يأصر ظهورنا،  لة مباالة،أو ق يثقله، فتعذبنا بتركه وعدم حمله، : أيً
نا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به من البالء والعقوبة، أو من ربكما حملته على الذين من قبلنا، 

فنسألك يا ضل علينا، وتعطف بنا، وتف وامح ذنوبنا، واستر عيوبنا،  التكاليف التي ال تسعها طاقتنا،

                                                 

 .١/١٣٧،  لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي)١(
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، وموالنا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين، فهذا ختام السورة الكبيرة، في آيتين سيدنا
ًاثنتين، ولكنهما تمثالن بذاتهما تلخيصا وافيا ألعظم قطاعات السورة، يصلح ختاما لها، ختاما  ً ً ً

ًمتناسقا مع موضوعاتها وجوها، وأهدافا ً ً)١(.  
من قرأ اآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة : " أنه قال����عن رسول اهللا  ���� مسعود جاء عن أبي

  .)٢("كفتاه
 :الرقية باآلية الثامنة عشر من سورة آل عمران

‰y﴿: قال تعالى Îγx© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ èπ s3 Í×̄≈ n= yϑ ø9$# uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟ ù= Ïè ø9$# $ Jϑ Í←!$ s% ÅÝ ó¡É) ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) 

uθ èδ â“ƒÍ– yêø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# ﴾]١٨:آل عمران.[  

 توحيد: التوحيد حقيقة ،اإلسالم في االعتقادي التصور عليها يقوم التي األولى الحقيقة هي هذه
 إقرار تستهدف وهي :السورة بها بدأت التي الحقيقة وهي ،بالقسط القوامة ،القوامة وتوحيد األلوهية،

 عن جالءها ،جهة من الكتاب أهل يلقيها التي الشبهات وجالء جهة، من سالميةاإل العقيدة حقيقة
 سبحانه ، فاهللاعقيدتهم في الشبهات هذه تؤثر قد الذين المسلمين عن وجالءها أنفسهم، الكتاب أهل

 الناطقة التشريعية اآليات ٕوانزال واألنفس، اآلفاق في التكوينية الدالئل بنصب وحدانيته نبيوتعالى 
 من أقوى األنبياء عند وهو يضرور بعلم مؤيدة شهادة وشهدوا بهذا الرسل أخبروا والمالئكة بذلك،
 ألن والحجج، بالدالئل مقرونة شهادة به وشهدوا ّوبينوه بذلك أخبروا العلم وأولو اليقينيات، جميع
 تعالى، فإن ، فقيامه تعالى بالقسط برهان على صدق شهادتهعليه الحجة تعوزه ال بالشيء العالم

ًوحدة النظام في هذا العالم تدل على وحدة واضعه، ثم أكد كونه منفردا باأللوهية، وقائما بالعدل  ً
≈Iω tµ{: بقوله s9Î) āωÎ) uθ èδ â“ƒÍ– yêø9$# ÞΟŠÅ6 y⇔ø9$# {)٣(.  

    :في هذه اآليةوقد استدل اإلمام القرطبي 
أحد أشرف من العلماء لقرنهم اهللا باسمه، على فضل العلم، وشرف العلماء وفضلهم؛ فإنه لو كان 

ِوقل رب زدني ﴿: ����واسم مالئكته، كما قرن اسم العلماء، وقال في شرف العلم لنبيه  ْ ِ  َ ْ ُ
ًعلما ْ  أن يسأله المزيد منه، ����، فلو كان شيء أشرف من العلم ألمر اهللا تعالى نبيه ]١١٤:طه[﴾ِ

                                                 

والبحـر ، ١/٥٨٦ للبيـضاوي، وار التنزيـل وأسـرار التأويـل،أنـ، وتفـسير ١/٧٢٨تفسير القرآن العظيم، البن كثير، ) ١(
 . ١/٣٣٩، لسيد قطب، وفي ظالل القرآن، ١/٣١٨المديد في تفسير القرآن المجيد، ألبي العباس اإلدريسي، 

 ).٤٩:ص(سبق تخريجه ) ٢(

 .١/٣٧٨في ظالل القرآن، لسيد قطب، ، و١/٦٠٣تفسير المراغي، ) ٣(
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، وهذا شرف للعلماء عظيم، )١("لماء ورثة األنبياءإن الع: "����كما أمر أن يستزيده من العلم، وقال 
  .)٢(ومحل لهم في الدين خطير

  :ن من سورة األعرافالرقية باآلية الرابعة والخمسي

χ﴿: قال تعالى Î) ãΝä3 −/u‘ ª!$# “Ï%©!$# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒr& §ΝèO 3“uθtG ó™ $# ’n?tã 

Ä¸ ó÷ yêø9$# Å´ øó ãƒ Ÿ≅ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# …çµ ç7è= ôÜ tƒ $ ZW�ÏWym }§ôϑ ¤±9$# uρ t� yϑ s) ø9$# uρ tΠθ àf ‘Ζ9$# uρ ¤N≡t� ¤‚ |¡ ãΒ ÿÍν Í÷ ö∆ r'Î/ 3 Ÿωr& ã& s! 

ß, ù= sƒø: $# â÷ö∆ F{$# uρ 3 x8 u‘$ t6s? ª!$# �>u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9$#﴾]٥٤:األعراف.[  

  :التفسير
 خلق الذي ،شيء كل من ةالعباد له الذي المعبود هو الناس، أيها أموركم، ومصلح سيدكم إن

 ظلمة يغشي َأمره، َفأطعن اهللا أمرهن بأمره، ذلك كل والنجوم، والقمر والشمس واألرض السموات
يذهب ظالم هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظالم هذا، وكل منهما يطلب : أي ،النهار ضوء الليل

ًاآلخر طلبا حثيثا،   للهف ،لصاحبه كالطالب منهما احدو كل تجعل والنهار الليل تعاقب سرعة ألنً
 المشركون عبده ما ودون كلها، األشياء من سواه ما دون ّيرد وال يخالف ال الذي ُواألمر كله، الخلق

 كل عبادة له الذي ُمعبودنا اهللا تبارك تأمر، وال تخلق وال تنفع، وال تضر ال التي واألوثان اآللهة من
 على يوجب الذى باإليجاد وتفرده قدرته وجليل اهللا صنع بديع من نوع هذا، فالعالمين رب شيء،
  .)٣(وعبادته توحيده العباد

  :الرقية بأواخر سورة المؤمنون

≈?n’﴿: قال تعالى yè tG sù ª!$# à7 Î= yϑ ø9$# ‘, ys ø9$# ( Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ �>u‘ Ä¸ ö� yè ø9$# ÉΟƒÌ� x6ø9$# ∩⊇⊇∉∪ tΒ uρ äíô‰ tƒ yì tΒ 

«!$# $ ·γ≈ s9Î) t� yz# u Ÿω z≈ yδ ö� ç/ …çµ s9 Ïµ Î/ $ yϑ ¯ΡÎ* sù …çµ ç/$ |¡ Ïm y‰Ζ Ïã ÿÏµ În/u‘ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î= ø�ãƒ tβρ ã� Ï�≈ s3 ø9$# ∩⊇⊇∠∪ ≅è% uρ 

Éb>§‘ ö�Ï� øî $# óΟ ym ö‘$# uρ |MΡr& uρ ç� ö�yz t ÏΗ ¿q≡§�9$#﴾]١١٨-١١٦:المؤمنون.[  

                                                 

فـضل العلمـاء والحـث علـى طلـب العلـم : اإليمـان وفـضائل الـصحابة ، بـاب: ، كتـابأخرجه ابن ماجـه فـي سـننه) ١(
مـــا جـــاء فـــي فـــضل الفقـــه علـــى العبـــادة : العلـــم، بـــاب: ، والترمـــذي فـــي ســـننه، كتـــاب)٢٢٣(، حـــديث رقـــم ١/٨١
 .  صحيح: ، وقال األلباني)٢٦٨٢(، حديث رقم ٥/٤٨

 .٤/٤١الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، : انظر )٢(

 ،٣/٤٢٦، البــن كثيــر، ، وتفــسير القــرآن العظــيم١٢/٤٨٢ تفــسير جــامع البيــان فــي تأويــل آي القــرآن، للطبــري، )٣(
 .٢/٢٣٠، وتفسير الماوردي، النكت والعيون، ٢/٢١٠وفتح القدير، للشوكاني، 
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٨٨ 

ً أن يخلق شيئا عبثا، عن الحقّتنزه، وتقدس الله الملك : أي ً}Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ �>u‘ Ä¸ ö� yè ø9$# 

ÉΟƒÌ� x6ø9$#{فذكر العرش؛ ألنه سقف جميع المخلوقات، ووصفه بأنه كريم، أي ،  : ،حسن المنظر

tΒ: ( كل من يعبد غيره أشد تهديد، فقال-  سبحانه-بهي الشكل، ثم هدد uρ äíô‰ tƒ yì tΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) 

t� yz# u Ÿω z≈ yδ ö� ç/ …çµ s9 Ïµ Î/ (ًد الذي ال تصلح العبادة إال له معبودا آخر، ال ومن يدع مع المعبو: أي

${حجة له بما يقول، ويعمل من ذلك وال بينة، yϑ ¯ΡÎ*sù …çµ ç/$ |¡ Ïm y‰Ζ Ïã ÿÏµ În/u‘  {هو يعاقبه ويحاسبه: أي ،

)…çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î= ø� ãƒ tβρ ã� Ï�≈ s3 ø9$# (إنه ال : أيوهذا يقابل  وال ينجيهم من العذاب،،ال يسعد أهل الكفر 

%)≅è السورة، فإنه بشر بفالح المؤمنين، وختم هنا بخيبة الكافرين، افتتاح uρ Éb>§‘ ö�Ï� øî $# óΟ ym ö‘$# uρ |MΡr&uρ 

ç� ö�yz t ÏΗ ¿q≡§�9$# (علي ذنوبي بعفوك عنهارب استر: يا محمدقل و: أي  ،وارحمني بقبول توبتي ،

َِ فقب،ذا ذنب خير من رحم  يا رب، فأنتوتركك عقابي على ما اجترمت ل توبته، ولم يعاقبه على َ
  .)١(ذنبه

ًوال غرابة فالقرآن عالج حقا، ولكن يتوقف على ” :ًد حجازي معلقا على تفسير اآلياتووقال محم
ًالمريض قابال : الطبيب، وعلى المريض، وقابليته، فإذا كان الطبيب ذا نفس مؤمنة، والمحل أي

  .)٢(“ٕللعالج بالقرآن يبرأ واال فال
  :العشر اُألوائل من سورة الصافاتالرقية باآليات 

≈ÏM﴿: قال تعالى ¤� ¯≈¢Á9$# uρ $ y� |¹ ∩⊇∪ ÏN≡t� Å_≡̈“9$$ sù # \� ô_ y— ∩⊄∪ ÏM≈ uŠÎ=≈ −G9$$ sù # ·� ø.ÏŒ ∩⊂∪ ¨βÎ) ö/ ä3 yγ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uθs9 

∩⊆∪ �>§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷� t/ �U u‘uρ É−Ì�≈ t± yϑ ø9$# ∩∈∪ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ −ƒy— u!$ uΚ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# >π uΖƒÌ“ Î/ 

É= Ï.# uθs3 ø9$# ∩∉∪ $ Zà ø� Ïm uρ ÏiΒ Èe≅ä. 9≈ sÜ ø‹x© 7Š Í‘$ ¨Β ∩∠∪ āω tβθãè £ϑ ¡¡ o„ ’n< Î) Z∼yϑ ø9$# 4’n?ôã F{$# tβθèùx‹ ø) ãƒuρ ÏΒ 

                                                 

امع ألحكـام والجـ، ٥/٥٠٠، وتفسير القرآن العظيم، البـن كثيـر، ١٩/٨٥جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري،  )١(
 ولبـــاب التأويـــل فـــي معـــاني التنزيـــل، للخـــازن،، ٥/٤٣٣، ومعـــالم التنزيـــل، للبغـــوي، ١٢/١٥٧القـــرآن، للقرطبـــي، 

 .١/٣٥٢٠، وتفسير المراغي، ٥/٤٦

  .٢/٦٤٨ التفسير الواضح، لمحمود حجازي، )٢(
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٨٩ 

Èe≅ä. 5= ÏΡ% ỳ ∩∇∪ # Y‘θ ãm ßŠ ( öΝçλ m;uρ Ò># x‹ tã ë= Ï¹# uρ ∩∪ āωÎ) ôtΒ y# ÏÜ yz sπ x� ôÜ sƒø: $# …çµ yè t7ø?r'sù Ò>$ pκÅ− 

Ò= Ï%$ rO﴾]١٠- ١:الصافات.[  

  :التفسير
واقفة  أو أجنحتها في الهواء ،أو بنفوسهم الصافات أقدامها في الصالة ،أقسم اهللا بطوائف المالئكة

  إن،غيرها لكالم اهللا من الكتب المنزلة و فالتاليات، فالزاجرات السحاب سوقا،منتظرة ألمر اهللا
 فأخلصوا ، وال شريك،ال ثاني له لواحد ٕعبادة واخالص الطاعة منكممعبودكم الذي يستوجب ال

 هو واحد خالق السموات السبع وما ،ً وال تجعلوا له في عبادتكم شريكا، بالطاعةه وأفردو له،العبادة
 شتاءومدبر مشارق الشمس في دنيا ال ،القيم على ذلك كله و، ومالك ذلك كله،بينهما من الخلق
ين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل األرض بزينة ، فاهللا سبحانه وتعالى قد زوالصيف ومغاربها

ٍالكواكب، وحفظها حفظا من كل شيطان متمرد عات إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب  ً
فأحرقه، فال يتسمعون إلى الكتبة من المالئكة، ويرمون من آفاق السماء بالشهب يبعدونهم عن 

ن اختلس الكلمة من كالم المالئكة مسارقة فلحقه كوكب مجالس المالئكة، ولهم عذاب دائم إال م
ٕمضيء قوي ال يخطئه يقتله، أو يحرقه أو يخبله، وانما يعودون إلى استراق السمع مع علمهم بأنهم 

  .)١(ًال يصلون إليه طمعا في السالمة ونيل المراد
  :الرقية بأواخر سورة الحشر

uθ﴿: قال تعالى èδ ª!$# “Ï%©!$# Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ ( ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ¤±9$# uρ ( uθ èδ ß≈ oΗ ÷q§�9$# ÞΟŠÏm §�9$# ∩⊄⊄∪ 

uθ èδ ª!$# ” Ï%©!$# Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰ à)ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9$# ßÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ú∅ Ïϑ ø‹yγßϑ ø9$# â“ƒÍ“ yè ø9$# â‘$ ¬6yf ø9$# 

ç� Éi9 x6tG ßϑ ø9$# 4 z≈ ys ö6ß™ «!$# $ £ϑ tã šχθ à2 Î� ô³ ç„ ∩⊄⊂∪ uθ èδ ª!$# ß, Î=≈ y‚ ø9$# ä— Í‘$ t7ø9$# â‘Èhθ|Á ßϑ ø9$# ( ã& s! â!$ yϑ ó™ F{$# 

4o_ ó¡ ßs ø9$# 4 ßx Îm7|¡ ç„ …çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9$# ÞΟŠÅ3 ptø:   ].٢٤- ٢٢:الحشر[﴾#$

  : التفسير
 صنم أو حجر أو شجر من دونه من عبدُي ما فكل سواه، الوجود يف إله وال غيره، رب ال هإن :أي
 يف ءيش عليه يخفى وال عنا، والغائبة لنا الشاهدة الكائنات جميع يعلم وهو باطل، فهو ملك أو

                                                 

، والكـــــشاف، ٧/٦، ، وتفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم، البـــــن كثيـــــر٢١/٩ جـــــامع البيـــــان فـــــي تأويـــــل القـــــرآن، للطبـــــري،) ١(
 . ٧/٣٥، للبغوي، ومعالم التنزيل، ٤/١٥، وتفسير النسفي، ٤/٣٦للزمخشري، 
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٩٠ 

 الدنيا نارحم فهو المخلوقات، ميعلج الشاملة الواسعة الرحمة ذو وهو ،اءالسم يف وال األرض
 إال شيء وال فوقه، ملك ال الذي له، إال العبادة تصلح ال الذي المعبود هو، وورحيمهما واآلخرة
 تلحق آفة وكل النقائص من سلم الذيو ،به يليق ال عما المنزه ،عيب كل عن الطاهرو دونه،
 عباده على الشهيد وهو عذابه، نم به آمن من َنِوأم ،ظلمه من الناس أمن الذي هو، والخلق

 ،له إال الجبرية تليق فال وجبروته، بعظمته األشياء وغلب ، فقهره ءيش كل عز والذي، بأعمالهم
 الفرد األحد، الواحد فهو ،والولد الصاحبة من المشركون يقوله عما ربنا تنزه، لعظمته إال التكبر وال

 له تصلح معبود ال الذي الخالق، المعبود هوو ،أحد ًاكفو له يكن ولم يولد، ولم يلد لم الذي الصمد،
 وكيف شاء، كيف خلقه ّالمصور بقدرته، فأوجدهم الخلق، برأ الذي سواه، خالق وال غيره، العبادة
 في ما جميع له يسبح، سواه أحد فيها يشركه ال نفسه بها وصف التي الحسنى الصفات وله، يشاء

 خلقه، تدبيره في ، الحكيمأعدائه من االنتقام شديد، وهو ًرهاوك ًطوعا له ويسجد واألرض، السموات
  .)١( صالحهمفيه فيما وصرفهم

  :الرقية باآلية الثالثة من سورة الجن

çµ…﴿: قال تعالى ¯Ρr&uρ 4’n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $ uΖ În/u‘ $ tΒ x‹ sƒªB $# Zπ t7Ås≈ |¹ Ÿωuρ # V$s!uρ﴾]٣:الجن.[  

  :التفسير
ًوسلطانه، فلم يتخذ زوجة وال ولدا، كما زعم كفار الجن أي ارتفعت عظمة ربنا، وذكره، وملكه 

  .)٢(واإلنس
  :الرقية بسورة اإلخالص

ö≅è% uθ﴿: قـــــال تعـــــالى èδ ª!$# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰ yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ öΝs9 ô$Î#tƒ öΝs9uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ ä3 tƒ …ã& ©! # ·θ à� à2 

7‰ ym r&﴾]٤-١:اإلخالص.[  

                                                 

، ٨/٧٩ وتفــسير القــرآن العظــيم، البــن كثيــر، ،)٢٣/٣٠٥،٣٠٢(جــامع البيــان فــي تأويــل آي القــرآن، للطبــري، ) ١(
 وتفـــــسير المراغـــــي، ،٧/٧٢، ولبـــــاب التأويـــــل فـــــي معـــــاني التنزيـــــل، للخـــــازن، ٨/٨٧للبغـــــوي، ومعـــــالم التنزيـــــل، 

١/٥٠٧٨  .  

، ومفـــاتيح ٨/٢٣٧، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم، البـــن كثيـــر، ٢٣/٦٥٠جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن، للطبـــري،  )٢(
 . ٣٠/٦٦٦الغيب، للرازي، 
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  : سبب النزول
َقـل هـو {: انـسب لنـا ربـك، فـانزل اهللا: ����  أن المـشركين قـالوا لرسـول اهللا:����جاء عن ُأبي بن كعب ُ ْ ُ

ٌالله َأحد َ ُ {١( إلى آخرها( .  
  : التفسير
ُأن اهللا منفــــرد باإللهيــــة ال يــــشاركه فيهــــا شــــيء مــــن الموجــــودات، والــــذي يــــصمد إليــــه فــــي : والمعنــــى 

قادر على تحقيقهـا فلـم يـصدر عنـه ُيقصد، فهو المقصود في جميع الحاجات، ألنه ال: الحاجات، أي
ًولد، ولم يصدر هو عن شيء، ألنه ال يجانسه شيء، والستحالة نـسبة العـدم إليـه سـابقا والحقـا، فـال  ً

ٌولـــم يكـــن لـــه كفـــوا َأحـــد{شـــبيه لـــه، وال نظيـــر، وال مثيـــل، وال صـــاحبة، وال ولـــد، وال شـــريك لـــه،  َ ُ ًَ َُ ُ َُ َْ  هـــذه }ْ
ًه سبحانه إذا كان متصفا بالصفات المتقدمة كـان متـصفا بكونـه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، ألن ً
  . )٢(لم يكافئه أحد وال يماثله، وال يشاركه

ًأن رجال سمع رجال يقرأ ����جاء عن أبي سعيد الخدري ً ﴿قل هو الله َأحد ٌ َ ُ  َ ُ ْ  يرددها فلما أصبح  ﴾ُ
والذي نفسي بيده :" ����ول اهللا وكأن الرجل يتقالها فقال رس،  فذكر ذلك له����جاء إلى رسول اهللا 

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث : "ألصحابه����قال النبي: قال ����ًوعنه أيضا، )٣("إنها لتعدل ثلث القرآن
أينا يطيق ذلك يا رسول اهللا؟ فقال اهللا الواحد الصمد ثلث : القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، : "ال ق���� عن النبي ����)٥(وعن أبي الدرداء ،)٤("القرآن
ٌ قل هو الله َأحد﴿:وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قالوا َ ُ  َ ُ ْ   .)٦("﴾ تعدل ثلث القرآنُ

                                                 

تفـسير القـرآن، : ، والترمـذي فـي سـننه، كتـاب)٢١٢١٩(، حـديث رقـم ٣٥/١٤٣أخرجه اإلمـام أحمـد فـي مـسنده،  )١(
 . حسن: ، وقال الشيخ االلباني)٣٣٦٤(، حديث رقم ٥/٤٥١إلخالص، سورة ا: باب

، والتحريـر والتنـوير، ٥/٥١٧،٥١٦، وفتح القدير، للـشوكاني، ٢٠/٢٤٤تفسير الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي،  )٢(
 . ، بتصرف يسير٣٠/٦١٥البن عاشور، 

، حـــديث رقـــم ٦/٣٩٨ اهللا أحـــد، فـــضل قـــل هـــو: فـــضائل القـــرآن، بـــاب: أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب) ٣(
)٥٠١٣.( 

  ).٥٠١٥(، حديث رقم ٦/٣٩٩نفس المرجع السابق، ) ٤(
عويمر بن مالك بن قيس بن أمية األنصاري الخزرجي، أبو الدرداء، صحابي، من الحكماء، الفرسـان، القـضاة، ) ٥(

 بـال خـالف، مـات بالـشام ����ًكان من العلماء، الحكماء، وهـو أحـد الـذين جمعـوا القـرآن ،حفظـا، علـى عهـد النبـي 
، واالســتيعاب فــي معرفــة ٥/٩٨األعــالم، للزركلــي،: انظــر. ًحــديثا)١٧٩(، وروى عنــه أهــل الحــديث )هـــــ٣٢(ســنة

 . ٤/٧٤٧، واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ٢/٢٥األصحاب، البن عبد البر، 
، ١/٥٥٦فــضل قــل هــو اهللا أحــد،: بصــالة المــسافرين وقــصرها، بــا: أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ٦(

 ). ٨١١(حديث رقم
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٩٢ 

ُقل هو الله ﴿: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ: " فقال����خرج إلينا رسول اهللا :  قال����وعن أبي هريرة  َ ُ ْ ُ
ٌَأحد   .)١(" حتى ختمها﴾َ

  :لمعوذتينالرقية با

ö≅è% èŒθ﴿: قال تعالى ãã r& Éb>t� Î/ È, n= x�ø9$# ∩⊇∪ ÏΒ Îh� Ÿ° $ tΒ t, n= y{ ∩⊄∪ ÏΒ uρ Îh� Ÿ° @, Å™% yñ # sŒ Î) |= s% uρ ∩⊂∪ ÏΒ uρ Ìh�x© 

ÏM≈ sV≈ ¤�̈Ζ9$# †Îû Ï‰ s) ãè ø9$# ∩⊆∪ ÏΒ uρ Ìh� x© >‰ Å™% tn # sŒ Î) y‰ |¡ ym﴾]٥-١:الفلق .[  

  :التفسير
ًأعوذ بفالق الصبح منجاة من : عين، بخالق الخلق، وقيلقل يا محمد أعتصم، وأستعيذ، وأست: أي َ

ومن  ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار، ومن شرشرور الليل، ومن شر اإلنس والجن، 
  .  )٢( الساحرات المؤاخذات المهيجات اللواتي ينفثن في العقد، ومن شر كل ذي حسدشر

ö≅è% èŒθ﴿: قال تعالى ãã r& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪ Å7 Î= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪ ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθ ó™uθ ø9$# 

Ä¨$ ¨Ψsƒø: $# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â¨ Èθ ó™uθ ãƒ †Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9$# ∩∈∪ zÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9$# Ä¨$ ¨Ψ9$# uρ﴾]٦-١:الناس.[  

  :التفسير
شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق، إال أن سورة الفلق تعوذ من شرور المخلوقات   ،من حيوان، وناس

وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات خفية وهي الشياطين، والمعنى  : قل يا محمد أستجير برب
الناس، وهو ملك جميع الخلق، إنسهم وجنهم، وغير ذلك، وهو معبود الناس، الذي له العبادة دون  

 ال أستطيع أن أحفظ نفسي كل شيء سواه، وأستعيذ باهللا تعالى ليحفظني من شر الشيطان، ألني
من شره، ألنه يجري في نفس اإلنسان مجرى الدم، وال يراه بشر، واهللا تعالى قادر على حفظي من 

، الذي يخنس مرة، ويوسوس أخرى، "الخناس: "شره، ومن وسوسته، ثم وصف الشيطان فقال
نبسط على قلبه، فعليك فالشيطان منبسط على قلب اإلنسان إذا ذكر اهللا خنس، وانقبض، فإذا غفل ا

  .)٣(ًأيها الرسول الكريم أن تستعيذ باهللا تعالى من شر النوعين جميعا

                                                 

، ١/٥٥٧فــضل قــل هــو اهللا أحــد،: صــالة المــسافرين وقــصرها، بــاب: أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ١(
 ). ٨١٢(حديث رقم

 . ، بتصرف يسير٣٠/٦٢٦، والتحرير والتنوير، البن عاشور، ٣/٦١٠بحر العلوم، للسمرقندي، ) ٢(

، والتحريــر ٣/٦١٢، وبحــر العلــوم، للــسمرقندي، ٢٤/٧٠٩بيــان فــي تأويــل آي القــرآن، للطبــري، تفــسير جــامع ال )٣(
 .    ، بتصرف يسير٣٠/٦٢٦والتنوير، البن عاشور، 
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 يتعوذ من عين الجان وعين اإلنس، فلما ����كان رسول اهللا : " قال����جاء عن أبي سعيد الخدري
  .)١("نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك

م تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ أل: "����قال رسول اهللا : قال وعن عقبة بن عامر
  . )٢("برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس

 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث ����أن النبي : "-  رضي اهللا عنها- وعن عائشة
هما ثم يمسح ب) قل أعوذ برب الناس(و ) قل أعوذ برب الفلق(و ) قل هو اهللا أحد(فيهما فقرأ فيهما 

ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه، ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث 
  . )٣("مرات
 ، كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات����أن رسول اهللا : "ًأيضا - رضي اهللا عنها–وعنها

  .)٤("وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها
 يصلي ����خرجنا في ليلة مطر، وظلمة شديدة نطلب رسول اهللا : " قال)٥(ن خبيبوعن عبد اهللا ب

قل، فلم أقل : ًقل، فلم أقل شيئا، ثم قال: ً؟ فلم أقل شيئا، فقال"أصليتم: "فأدركناه، فقال: لنا قال
، والمعوذتين حين تمسي، }قل هو اهللا أحد{: يا رسول اهللا ما أقول؟ قال: قل، فقلت: ًشيئا، ثم قال

  . )٦("تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيءو
  -: في بدائع الفوائد- رحمه اهللا-وذكر ابن القيم

ًبأن هاتين السورتين ال يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر  ً  
فس، والطعام الشرور، وأن حاجة العبد إلى االستعاذة بهاتين السورتين، أعظم من حاجته إلى الن

  . )٧(والشراب، واللباس

                                                 

، )٥٤٤(، حــديث رقــم ٤٠/٧٢االســتعاذة مــن عــين الجــان، : االســتعاذة، بــاب: أخرجــه النــسائي فــي ســننه، كتــاب) ١(
 .صحيح: وقال األلباني

 ).٤٩: ص(جه، سبق تخري) ٢(

 ). ٥٠:ص( سبق تخريجه، )٣(

 ).٩: ص( سبق تخريجه )٤(

. ِ عبــد اهللا بــن خبيــب الجهنــي، حليــف األنــصار، عــداده فــي أهــل المدينــة، لــه وألبيــه صــحبة، روى عنــه ابــن معــاذ)٥(
 .٤/٧٣، واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ١/٦٠١أسد الغابة، البن األثير، 

، وأبو داود في سننه، )٣٥٧٥(، حديث رقم ٥/٥٦٧، )١١٧: (الدعوات، باب:  سننه، كتاب أخرجه الترمذي في)٦(
 . حسن: ، وقال االلباني)٥٠٨٤(، حديث قم ٤/٤٨٢ما يقول إذا أصبح، : االدب، باب: كتاب

 .٢/٤٢٦ بدائع الفوائد، البن القيم، )٧(
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  عبد العزيز بن باز، عن كيفية إبطال السحر؟: ُوقد سئل سماحة الشيخ
األدوية : الثانيالرقى الشرعية، و: أحدهما:  أن عالج السحر يكون بشيئين:فأجاب سماحته

المباحة التي جربت في عالجه، ومن أنجع العالج وأنفعه، العالج بالرقى الشرعية ، فقد ثبت أن ُ
 العثور على ما فعله الساحر: وهناك نوع ثالث وهوالرقية يرفع اهللا بها السحر، ويبطل بها السحر، 

ٕمن عقد أو غيرها، واتالفها، كذلك من أسباب زوال السحر وابطاله ٕ.  
، ، وسورة الكافرون)٢(، وآية الكرسي)١(ُأن يرقى المسحور بفاتحة الكتاب: ُفمن الرقى التي تستعمل

، مع آيات السحر التي جاءت في سورة األعراف، وسورة يونس، )٥(، والناس)٤(، والفلق)٣(واإلخالص
$! *﴿: وسورة طه، وهي قوله سبحانه في سورة األعراف uΖ øŠym ÷ρ r&uρ 4’n< Î) #y›θ ãΒ ÷βr& È, ø9r& š‚$ |Á tã ( # sŒ Î*sù 

}‘ Ïδ ß# s) ù= s? $ tΒ tβθä3 Ïùù'tƒ ∩⊇⊇∠∪ yì s% uθsù ‘, ptø:$# Ÿ≅sÜ t/uρ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇∇∪ (#θç7Î= äó sù y7 Ï9$ uΖ èδ (#θ ç7n= s)Ρ$# uρ 

tÌ� Éó≈ $tΑ﴿:  وقوله سبحانه،)٦(]١١٩-١١٧:األعراف[﴾¹| s% uρ ãβöθtã ö� Ïù ’ ÎΤθçG ør $# Èe≅ä3 Î/ @�Ås≈ y™ 5ΟŠÎ= tæ 

∩∠∪ $ £ϑ n= sù u!% ỳ äο t� ys ¡¡9$# tΑ$ s% Ο ßγs9 #y›θ •Β (#θ à)ø9r& !$ tΒ Ο çFΡr& šχθ à) ù= •Β ∩∇⊃∪ !$ £ϑ n= sù (# öθs) ø9r& tΑ$ s% 4y›θ ãΒ $ tΒ 

Ο çG ø⁄ Å_ Ïµ Î/ ã� ós Åb¡9$# ( ¨βÎ) ©!$# ÿ…ã& é#ÏÜ ö6ãŠy™ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω ßx Î= óÁ ãƒ Ÿ≅uΗ xå tÏ‰ Å¡ ø� ßϑ ø9$#﴾]٨١-٧٩:يونس[.  

  :ذكر الدكتور وهبة الزحيلي في تفسير اآليات
رأى العصا، واليد البيضاء، واعتقد أنها قال فرعون لحاشيته، أو ملئه لمـا : أن معنى اآليات هنا

ّسحر فائق حاذق في علم السحر، لظنهم أال فرق بين المعجزة اإللهية والسحر، فأتوا بهم، فلما جاء   ّ
ًالسحرة وتجمعوا، قال لهم موسى بعد أن خيروه بين أن يلقي ما عنده أوال، أو يلقوا هم ما عندهم،  ّ ّ ّ

ّمن فنون السحر، ليظهر الحق  ويبطل الباطل، فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما ّ
صنعوا، ويستنفدوا ما لديهم من طاقات وخبرات، ثم يأتي بالحق بعده، فيدمغ باطلهم، ولهذا لما ألقوا 

                                                 

 ). ٥٨-٥٣:ص(تقدم الحديث عنها في رقية اللديغ، ) ١(

 ). ٨٤،٨٣: ص(ديث عنها، تقدم الح) ٢(

 ). ٩٢،٩١: ص(تقدم الحديث عنها، ) ٣(

 ). ٩٣،٩٢: ص(تقدم الحديث عنها، ) ٤(

 )٩٣،٩٢: ص(تقدم الحديث عنها، ) ٥(

 ). ٦٤:ص(تقدم الحديث عنها، ) ٦(
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٩٥ 

ما أتيتم به : ًسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاؤوا بسحر عظيم، قال موسى واثقا غير مبال بهم
ًه، ال ما سماه فرعون سحرا مما جئت به من اآليات والمعجزات من عّهو السحر بعين وهذا . ّند اللهّ

ًتموه إن الله سيمحقه وسيظهر بطالنه قطعا أمام الناس، بما يفوقه من المعجزة ّالسحر الذي أظهر ّ
َإن الله ال: (ّالتي هي آية خارقة للعادة تفوق السحر وأشكاله المختلفة، ثم علل ذلك بقوله   ُ يصلح ِ ُِ ْ

َعمل المفسدين ِ ِ ْ ُ َْ َ ِويحق الله الحق بكلماته(ّال يثبته وال يقويه، وال يجعله صالحا للبقاء، : أي) َ ِ ِ َِ ِ  َ ُ ُْ  : أي) َ
ّويريد الله أن يؤيد الحق ويظهره، ويثبته ويقويه، وينصره على الباطل بأوامره ووعده موسى، وقيل ّ ّ :

َولو ك. (بما سبق من قضائه وقدره ْ َ َره المجرمون أي ولو كره المجرمون الظالمون كفرعون وملئهَ ُ ُِ ِْ ْ َ()١(  .  
$tΑ ﴿:وقوله s% ö≅t/ (#θ à) ø9r& ( # sŒ Î*sù öΝçλ é;$ t7Ïm öΝßγ–ŠÅÁ Ïã uρ ã≅§‹sƒä† Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ ÷Λ¿εÌ� ós Å™ $ pκ̈Ξ r& 4të ó¡ n@ ∩∉∉∪ }§y_ ÷ρ r'sù 

’ Îû Ïµ Å¡ ø� tΡ Zπ x�‹Åz 4y›θ •Β ∩∉∠∪ $ uΖ ù= è% Ÿω ô# y‚ s? š�̈ΡÎ) |MΡr& 4’n?ôã F{$# ∩∉∇∪ È, ø9r&uρ $ tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠÏϑ tƒ ô# s) ù= s? 

$ tΒ (# þθ ãè uΖ |¹ ( $ yϑ ¯ΡÎ) (#θãè oΨ|¹ ß‰ø‹x. 9� Ås≈ y™ ( Ÿωuρ ßx Î= ø� ãƒ ã� Ïm$ ¡¡9$# ß]ø‹ym 4’tAr&﴾]٦٩-٦٥:طه .[  

هذه اآليات الكريمات العظيمات ينفث بها في الماء، ثم بعد ذلك يصب هذا الماء الذي قرأت فيه 
 ماء أكثر، ثم يغتسل به المسحور، ويشرب منه بعض الشيء، كثالث حسوات يشربها منه، على

ُويزول السحر بإذن اهللا ويبطل، ويعافى من ُأصيب بذلك، وهذا مجرب مع المسحورين، جربناه نحن 
ُوغيرنا ونفع اهللا به من أصابه شيء من ذلك، وقد يوضع في الماء سبع ورقات خضر من السدر 

ُتدق وتل ًقى في الماء الذي يقرأ فيه، وال بأس بذلك، وقد ينفع اهللا بذلك أيضا، والسدر معروف وهو ُ ُ
  .)٢(شجر النبق

  :رقية العين: المطلب الثاني
َالعين والياء والنون أصل واحد صحيح يدل على عضو به يبصر وينظر ُ ُ َُ ْ ٍ  ُوعنت الرجل، )٣(ٌ ْ أصبته : ِ

ٌرجل معيان وعيون: ُ، ويقال)٤(بعيني، فأنا عائن وهو معين ومعيون ٌُ َ ُْ ِ ٌ ِشديد اإلصابة بالعين: أي: َ َْ ِ ُ ،
ٍنفسته بنفس: ُوتسمى العين بالنفس، يقال ْ َ َِ ُ ُ ْ ٌأصبته بعين، ونافس: أي: َ ِ ٍ ْ َْ َُ ٌعاين: ُ ُ، يقال أصابت فالن )٥(ِ

                                                 

 .١١/٢٤٠ التفسير المنير، للزحيلي، )١(

 .١/١٩٤،٩١٩٣ فتاوى نور على الدرب، للعالمة عبد العزيز بن باز، )٢(

 .٤/١٩٩، "عين" معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة )٣(

 .٦/٢١، "عين" الصحاح في اللغة، للجوهري، مادة )٤(

 ).٧٤٥:ص(، "نفس"، ومادة )١٥٧٢:ص(، "عين" القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مادة )٥(
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ٌعينا إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها، ويقال ًعانه يعينه عينا ف: ً ِ هو عائن إذا َ
صبي منظور: ُ، ويقالأصابه بالعين، والمصاب معين   . )١(أصابته العين: َ

العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه “ :قال ابن حجر
  .)٢(”ضرر

  :األدلة على أن العين حق
  : من الكتاب  - أ

$tΑ ﴿:����قال اهللا تعالى حكاية عن يعقوب -١ s% uρ ¢Í_ t6≈ tƒ Ÿω (#θ è= äzô‰ s? .ÏΒ 5>$ t/ 7‰ Ïn≡uρ (#θ è= äz÷Š $# uρ ôÏΒ 

5>≡uθ ö/r& 7πs% Ìh� x� tG •Β ( !$ tΒ uρ Í_ øî é& Νä3Ζ tã š∅ ÏiΒ «!$# ÏΒ >óx« ( ÈβÎ) ãΝõ3 çtø: $# āωÎ) ¬! ( Ïµ ø‹n= tã àM ù= ©.uθs? ( Ïµ ø‹n= tæ uρ 

È≅©.uθtG uŠù= sù tβθè= Åe2 uθtF ßϑ ø9$#﴾]أن يعقوب: جاء في تفسير اآلية ].٦٧:يوسف���� أمر بنيه لما  َ

أال يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب ، جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر
َألنه خشي عليهم العين، متفرقة؛   ،وذلك أنهم كانوا ذوي جمال، وهيئة حسنة، ومنظر وبهاء

  .)٣(فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق، تستنزل الفارس عن فرسه
(βÎ ﴿:وقال تعالى -٢ uρ ßŠ% s3 tƒ tÏ%©!$# (#ρã� x� x. y7 tΡθ à) Ï9÷” ã�s9 óΟ Ïδ Ì�≈ |Á ö/r'Î/ $ £ϑ s9 (#θ ãè Ïÿxœ t� ø.Ïe%!$# tβθä9θ à) tƒuρ …çµ ¯ΡÎ) 

×βθãΖ ôf pR mQ﴾]٥١:القلم.[  

َليزلقونك{: أن المراد بقوله تعالى :جاء في تفسير اآلية َ ُ ِ ليعينونك : لينفذونك بأبصارهم، أي: أي} َُْ
يحسدونك لبغضهم إياك لوال وقاية اهللا لك، وحمايته إياك منهم، وفي هذه اآلية : بصارهم، بمعنىبأ

  .)٤(دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق، بأمر اهللا، عز وجل
  : السنةمن   -  ب

العين : " قال���� عن النبي ����جاء عن ابن عباس : وردت أحاديث كثيرة في إثبات العين منها
 .)٥("ٕء سابق القدر سبقته العين، واذا استغسلتم فاغسلواحق، ولو كان شي

                                                 

 .٥/١٧١، "نظر"، ومادة ٣/٦٢٥، "عين"النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، مادة ) ١(

 .١٠/٢٠٠رقية العين، : الطب، باب: فتح الباري، البن حجر، كتاب) ٢(

 .٤/٤٠٠تفسير القرآن العظيم، البن كثير، :  انظر)٣(

 .٨/٢٠١ نفس المرجع السابق، )٤(

 ).٢١٨٨(، حديث رقم ٤/١٧١٩ والرقى، الطب والمرض: السالم، باب: كتاب أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، )٥(
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٩٧ 

من ) نسترقي(ُ أو أمر أن يسترقى ����أمرني رسول اهللا :"  قالت-  رضي اهللا عنها-وعن عائشة 
 والعين  الحمة الرقية منرخص في:"  قال���� أن النبي ����وعن أنس بن مالك  ،)١("العين

  .)٢("والنملة
تقوى اهللا عز : الطريق األول: التقاء العين ثالثة طرق مشروعة :الطرق المشروعة التقاء العين

  .)٣(وجل والمداومة على األذكار الشرعية
مر : قال، )٤(ويدل عليه ما رواه أبو أمامة سهل بن حنيف : التبريك من العائن: الطريق الثاني
 فما لبث أن )٧(خبأةفقال لم أر كاليوم وال جلد م. وهو يغتسل  )٦(بسهل بن حنيف )٥(عامر بن ربيعة

) من تتهمون به؟: (، قالً صريعاًفقيل له أدرك سهال به النبي صلى اهللا عليه و سلم، فأتيبه ) ٨(لبط
؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، فليدع له عالم يقتل أحدكم أخاه: "، قال عامر بن ربيعة:قالوا

، ويديه إلى المرفقين، وركبتيه، وداخله ًبالبركة، ثم دعا بماء، فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه
  . )٩(إزاره، وأمره أن يصب عليه

                                                 

 ).٥٧٣٨(، حديث رقم ٧/٢٨١رقية العين، : الطب، باب: خرجه البخاري  في صحيحه، كتاب أ)١(

 ).٥٩:ص(،  سبق تخريجه)٢(

 .) ٥٠-٤٨: ص( تقدم الحديث عنها، )٣(

 أسعد بن سهل بن حنيف األنصاري، أبو أمامة، معروف بكنيته، معدود في الصحابة، لـه رؤيـة، ولـم يـسمع مـن )٤(
، والثقـــــات، البـــــن ١/١٠٤تقريـــــب التهـــــذيب، البـــــن حجـــــر،.  ولـــــه اثنتـــــان وتـــــسعون، مـــــات ســـــنة مائـــــة،����النبــــي 
 .٣/٢٠حبان،

) ٢٢(، لــه ����صــحابي، قــديم اإلســالم، شــهد المــشاهد كلهــا مــع رســول اهللا :  عــامر بــن ربيعــة بــن كعــب العنــزي)٥(
 البــــن ، وتقريــــب التهــــذيب،٣/٢٥١األعــــالم، للزركلــــي، . بعــــد مقتــــل عثمــــان بأيــــام) هـــــ٣٣(ًحــــديثا، ومــــات ســــنة

 .١/٢٨٧حجر،

ًصـحابي، مـن الـسابقين، شـهد بـدرا، والمـشاهد كلهـا مـع : سهل بن حنيف بن وهب األنصاري األوسي، أبو سعيد) ٦(
األعــالم، للزركلـــي، : انظــر. ًحـــديثا) ٤٠(، ولــه فـــي كتــب الحــديث )هـــــ٣٨(، وتــوفي بالكوفــة ســـنة ����رســول اهللا 

٣/١٤٢. 
، )خبــأ(النهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر، البــن األثيــر، مــادة . تتــزوج بعــدالجاريــة التــي فــي خــدرها لــم :  المخبــأة)٧(

٢/٤. 

َصرع، وسقط على األرض:  أي)٨( َُ  . ٤/٤٢٥، "لبط"نفس المرجع السابق، مادة . ِ

، واإلمــام مالــك فــي )٣٥٠٩(، حــديث رقــم ٢/١١٦٠ العــين،: الطــب، بــاب: أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب )٩(
، حـديث ٢٥/٣٥٥، وأحمـد فـي مـسنده، )٣٤٥٩(، حديث رقـم ٥/١٣٧٢الوضوء، : ، بابالجامع: موطأه، كتاب

 ). ٢٨٢٨(، حديث رقم ٢/٢٦٥صحيح ابن ماجه : صحيح، انظر: ، وقال األلباني)١٥٩٨٠(رقم 
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نها إنما  تضر وال تعدو إذا برك العائن وأن العين الفيه دليل على أ" فليدع بالبركة ":ن قولهفيفهم م
، صرف المحظور  أن يبرك، فإنه إذا دعا بالبركةًتعدو إذا لم يبرك فواجب على كل من أعجبه شيئا

  .  الةال مح
: اللهم بارك عليه، وقيل: ، وقيل)١(تبارك اهللا أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه: قيل: وصفة التبريك

  . )٢(ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا: اللهم بارك فيه وال تضره، وأن يقول
  : ستر من يخاف عليم من العين بما يردها عنه: الطريق الثالث

ًروي أن عثمان رأى صبيا مل  َ ِ    .)٣(دسموا نونته كيال تصيبه العين: ًيحا، فقالُ
  . )٤(الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير: سودوا ، والنونة : ومعنى دسموا ، أي 

  :عالج إصابة العين بعد وقوعها
   - :لعالج العين بعد وقوعها حالتان

  : الحالة األولى
  . )٥(العائن باالغتسال للمعينُأن يعرف العائن، ففي هذه الحالة العالج يسير، وهو أمر 

   -:ويدل على ذلك ما جاء 
ٕقته العين واذا العين حق ولو كان شيء سابق القدر سب:" قال����عن النبي ����عن ابن عباس 

  . )٦("استغسلتم فاغسلوا
  ".  ٕواذا استغسلتم فاغسلوا" :���� قوله-:والشاهد من الحديث

                                                 

، والتمهيـد ٣١/٣٦٥العـين حـق، : الطـب، بـاب:  عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، لبـدر الـدين العينـي، كتـاب)١(
   . ٦/٢٤٠وطأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البر، لما في الم

 ). ١٧٠:ص(، والطب النبوي، البن القيم، ٩/٣٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، كتاب الديات،  )٢(

 . ١٢/١٦٦ُما رخص فيه من الرقى، : الطب والرقى، باب: شرح السنة، للبغوي، كتاب )٣(

 بـراهيم مـصطفى وآخـرين،إل، والمعجـم الوسـيط، ٣٦/٢٣٤، لمرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس )٤(
٢/٩٦٥. 

ــدين العينــي، كتــاب )٥( ، وفــتح ٣١/٣٦٥العــين حــق، : الطــب، بــاب: عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، لبــدر ال
لة ، والثمـر الـداني فـي تقريـب المعـاني شـرح رسـا١٠/٢٠٥العـين حـق، : الطب، باب: الباري، البن حجر، كتاب

ابــن أبــي زيــد القيروانــي، لعبــد الــسميع األزهــري، بــاب فــي التعــالج وذكــر الرقــى والطيــرة والنجــوم والخــصاء والوســم 
ِفي عالج المصاب بـالعين،  ����في هديه : ، والطب النبوي، البن القيم، فصل١/٧١٣والكالب والرفق بالحيوان،  ْ َ

 ).١٧١:ص(

  ). ٩٦:ص(سبق تخريجه  )٦(
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٩٩ 

ان معلوما بينهم فأمرهم أن ال يمتنعوا منه إذا أن هذا إشارة إلى أن االغتسال لذلك ك: ذكر ابن حجر
  . )١(أريد منهم

  : الحالة الثانية
االلتجاء إلى : ُهذه الحالة فيما إذا لم يعرف العائن، فالعالج الوحيد: لعالج إصابة العين بعد وقوعها

   -:والمداومة على الرقى الشرعية ويدل على ذلك ما يلي اهللا عز وجل،
) نــسترقي(ُ أو أمـر أن يــسترقى ����أمرنـي رســول اهللا :"  قالــت- عنهـارضــي اهللا-جـاء عــن عائـشة -١

  .)٢("من العين

ـــة فـــي وجههـــا ســـفعة-رضـــي اهللا عنهـــا-وعـــن أم ســـلمة -٢ :  فقـــال)٣( أن النبـــي رأى فـــي بيتهـــا جاري
  .)٥(")٤(استرقوا لها فإن بها النظرة"

ى أجــسام مــالي أر:" - رضــي اهللا عنهــا-)٦(ألســماء بنــت عمــيس: ���� قــال النبــي ����وعــن جــابر -٣
  : أرقــيهم، قالــت: ال، ولكــن العــين تــسرع إليــه قــال: تــصيبهم الحاجــة؟ قالــت،)٧(بنــي أخــي ضــارعة

                                                 

 . ١٠/٢٠٤العين حق، : الطب، باب:  حجر، كتابفتح الباري، البن )١(

 ). ٩٧:ص(سبق تخريجه،  )٢(

لــون : ســواد مــع لــون آخــر، وقيــل: صــفرة، وقيــل: حمــرة يعلوهــا ســواد، وقيــل: هــو ســواد فــي الوجــه، وقيــل: ســفعة )٣(
طان، أخـذة مـن الـشي: ًيخالف لون الوجه، وكلها متقاربة، وحاصلها أن بوجهها موضعا غير لونه األصـلي، وقيـل

استحباب الرقية من : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، كتاب السالم، باب. العين: السفعة: وقيل
ــــة والحمــــة والنظــــرة،  ــــاب١٤/١٨٥العــــين والنمل ــــاري، البــــن حجــــر، كت ــــتح الب ــــاب: ، وف ــــة العــــين، : الطــــب، ب رقي

 .  ٢/٩٤٤، "عسف"، والنهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، مادة ١٠/٢٠٢

ْالنظرة )٤(  :٢١/٢٠٢، "سـفع"تاج العروس من جـواهر القـاموس، لمرتـضى الزبيـدي، مـادة : انظر. اإلصابة بالعين ،
 . ٢/٩٤٤،"سفع"والنهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، مادة 

 ). ٥٧٣٩(، حديث رقم ٧/٢٨٢رقية العين، : الطب، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٥(

 ����صحابية، كان لهـا شـأن، أسـلمت قبـل دخـول النبـي : أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث الخثعمي )٦(
ًدار األرقم بمكة، تزوجت أبو بكر الصديق بعد أن قتـل عنهـا جعفـر شـهيدا فـي وقعـة مؤتـة  ، وتزوجهـا )هــ٨سـنة(ُ

االسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب، البـن . ����ُعلي بن أبي طالـب بعـد أن تـوفي عنهـا أبـو بكـر، وماتـت بعـد علـي
 . ٧/٤٨٩، واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ١/٣٠٦، واألعالم، للزركلي، ٢/٧٥عبد البر، 

، والنهايـة فـي ١/٥٣٩، "ضـرع" مـادة بـراهيم مـصطفى وآخـرين،إلنحيف ضعيف، المعجم الوسيط، : جسم ضارع )٧(
 . ٣/١٧٥، "رعض"غريب الحديث واألثر، البن األثير، مادة 
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  . )١("أرقيهم: فعرضت عليه، فقال
َ في الرقية من الحمة، والعين، والنملةرخص:"���� أن النبي ����وعن أنس  -٤ ْ ")٢(.  

ذلك من أسباب شفائه إن شاء  أن هذه األحاديث فيها على الرقية للمعين، وأن :ويتضح مما تقدم
 ال يأمر بأمر، ويحث عليه إال وفيه الخير كل الخير، ولم أجد للعين رقية ����فالنبي ، اهللا  ٍ

ًفي األحاديث السابقة محموال على ما هو متعارف     ����، فيكون أمر النبي )من القرآن(بخصوصها 
رقية فيقره عليها، وعلى هذا يعرض عليه ال ����بينهم من الرقى المشروعة، بل كان بعض الصحابة 

 . فالرقى المشروعة كلها مجال للرقية من هذا الداء
 على بعض الرقى المشروعة لعالج العين، فذكر أن العالج النبوي - رحمه اهللا-ولقد نص ابن القيم

، )٣(اإلكثار من قراءة المعوذتين، وفاتحة الكتاب، وآية الكرسي، ومنها التعوذات النبوية: لهذه العلة
  . والتي تقدم بعضها في مبحث الرقية قبل وقوع الداء

  : ًومن ذلك أيضا
: اشتكيت؟ فقال! يا محمد: ، فقال���� أتى النبي ����أن جبريل  ":����ما رواه أبو سعيد الخدري

ٍعين حاسد اهللا يشفيك،  أو ،، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفسباسم اهللا أرقيك: (نعم، قال
ِباسم اهللا َأرقيك ْ()٤(.  

   : القرطبيقال
وهذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء اهللا تعالى، وبالعوذ الصحيحة المعنى، وأن ذلك ال  ِ َ ُ

ُيناقض التوكل على اهللا تعالى، وال ينقصه؛ إذ لو كان شيء من ذلك، لكان النبي   أحق الناس ����ُ
َبأن يجتنب ذلك، وقد رقي  ُ  رضي اهللا -د رقته عائشة، فق���� في أمراضه، حتى في مرض موته ����َ

 في مرض موته، ومسحته بيدها وبيده، وهو مقر لذلك، غير منكر لشيء مما هنالك- عنها ُ
)٥(.  

                                                 

اســتحباب الرقيــة مــن العــين والنملــة والحمــة والنظــرة، : الــسالم، بــاب: أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب )١(
 ). ٢١٩٨(، حديث رقم ٤/١٧٢٦

 ).٥٩:ص(سبق تخريجه،  )٢(

كبة منها، ومن  في العالج باألدوية الروحانية اإللهية المفردة، والمر���� الطب النبوي، البن القيم، فصل في هديه )٣(
  ). ١٦٨:ص(األدوية االطبيعية، 

، حــــديث رقــــم ٤/١٧١٨الطــــب والمــــرض والرقــــى، : الــــسالم، بــــاب:  أخرجــــه اإلمــــام مــــسلم فــــي صــــحيحه، كتــــاب)٤(
)٢١٨٦.( 

ِالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبـي، كتـاب:  انظر)٥( ْ فـي رقيـة جبريـل النبـي : الرقـى والطـب، بـاب: ُ
���� ،١٨/٥١.  
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 يعوذ الحسن والحسين، ويقول����كان النبي :  قال����وعن ابن عباس  ُ :  
 ٕإسماعيل واسحاق، أعوذ بكلمات اهللا التامة، من كل شيطان،) بهما(إن أباكما كان يعوذ بها "

  .)١("وهامة، ومن كل عين المة
باسم : " رقاه جبريل، قال����كان إذا اشتكى رسول اهللا :  أنها قالت- رضي اهللا عنها- وعن عائشة

    .)٢("اهللا يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين

   :ذكر ابن القيم
 سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره،  أن روح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا؛ ولهذا أمر اهللا

ُوتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر ال ينكره إال من هو خارج عن حقيقة اإلنسانية، وهو أصل 
اإلصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة، وتقابل المحسود، فتؤثر فيه بتلك 

لى الرؤية، بل قد يكون أعمى، فيوصف له الشيء، الخاصية، ونفس العائن ال يتوقف تأثيرها ع
ٕفتؤثر نفسه فيه، وان لم يره، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال 

(βÎ﴿: تعالى لنبيه uρ ßŠ% s3 tƒ tÏ%©!$# (#ρ ã�x� x. y7 tΡθ à) Ï9÷” ã�s9 óΟ Ïδ Ì�≈ |Á ö/r'Î/ $ £ϑ s9 (#θ ãè Ïÿxœ t� ø.Ïe%!$# tβθä9θ à) tƒuρ …çµ ¯ΡÎ) 

×βθãΖ ôf pR mQ﴾]وقال]٥١:القلم ، :﴿ö≅è% èŒθ ãã r& Éb>t� Î/ È, n= x� ø9$# ∩⊇∪ ÏΒ Îh� Ÿ° $ tΒ t, n= y{ ∩⊄∪ ÏΒ uρ Îh� Ÿ° @, Å™% yñ # sŒÎ) 

|= s% uρ ∩⊂∪ ÏΒ uρ Ìh� x© ÏM≈ sV≈¤� ¨Ζ9$# †Îû Ï‰ s) ãè ø9$# ∩⊆∪ ÏΒ uρ Ìh� x© >‰ Å™% tn #sŒ Î) y‰ |¡ ym﴾]فكل ]٥ -١:الفلق ،

ًعائنا، فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت االستعاذة منه استعاذة عائن حاسد، وليس كل حاسد  ُ   ً
ًمن العائن، وهى سهام تخرج من نفس الحاسد، والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة،  ُ ُ ِ َ َ
َوتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا ال وقاية عليه، أثرت فيه، وال بد، وان صادفته حذرا شاكى ً ًِ َ ُٕ  ِْ  ْ ُ 
ُالسالح ال منفذ فيه للسهام، لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي  ْ  ُ ُ ِ َ 
ِالحسى سواء، فهذا من النفوس واألرواح، وذاك من األجسام واألشباح، ومن جرب هذه الدعوات  ِ ِّ 

ئن، وتدفعه بعد والعوذ، عرف مقدار منفعتها، وشدة الحاجة إليها، وهى تمنع وصول أثر العا
وصوله بحسب قوة إيمان قائلها، وقوة نفسه، واستعداده، وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سالح، 

  .)٣(والسالح بضاربه

                                                 

 .)٥٠:ص(بق تخريجه،  س)١(

 ).٢١٨٥(، حديث رقم ٤/١٧١٨ والمرض والرقى، الطب: السالم، باب: كتاب  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه،)٢(

في هديه عليه السالم في العالج باألدوية الروحانيـة اإللهيـة المفـردة، والمركبـة : الطب النبوي، البن القيم، فصل) ٣(
 ).  ١٧٠-١٦٦:ص(منها، ومن األدوية الطبيعية، 
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عبارة عن :  أن الرقى المشروعة بمثابة الحصن الواقي للمسلم، وهذه الرقى: مما تقدميتبينو
ية، وقد ذكر الكثير منها في ثنايا هذا مجموعة من اآليات القرآنية، والدعوات، والتعوذات النبو

  . البحث، ولكن منفعة ذلك تكون بحسب قوة إيمان قائلها، وتوكله على اهللا
  :  رقية المس والصرع:المطلب الثالث
  :تعريف المس

ّالميم والسين أصل صحيح واحد يدل على جس الشيء باليد :المس لغة  َ  ٌ ُوالممسوس. ٌ الذي به : ُ
ِمس، كأن الج   ْن مستهَ  َخبطه الشيطان وتخبطه مسه بَأذى وَأفسده: ، ويقال)١(ّ ََ ً  َ َ َ ُ  :ومنه قوله تعالى، )٢(َ

﴿š Ï%©!$# tβθè= à2 ù'tƒ (# 4θt/Ìh�9$# Ÿω tβθãΒθà) tƒ āωÎ) $ yϑ x. ãΠθ à) tƒ ” Ï%©!$# çµ äÜ ¬6y‚ tF tƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 
y7 Ï9≡sŒ öΝßγ̄Ρ r'Î/ (# þθ ä9$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ßì ø‹t7ø9$# ã≅÷WÏΒ (#4θt/Ìh�9$# 3 ¨≅ym r&uρ ª!$# yì ø‹t7ø9$# tΠ §�ym uρ (# 4θt/Ìh�9$# 4 yϑ sù …çν u!% ỳ ×π sà Ïã öθtΒ 

ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4‘ yγtFΡ$$ sù …ã& s#sù $ tΒ y# n= y™ ÿ…çν ã� øΒ r&uρ ’n< Î) «!$# ( ï∅ tΒ uρ yŠ$ tã y7 Í×̄≈ s9'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ� Ïù 

šχρ à$Î#≈ yz﴾]٢٧٥:البقرة[.  

ًتعرض الجن لإلنس بإيذاء للجسد خارجيا، أو داخليا، أو كليهما، بحيث يؤدي :  وفي االصطالح ً
ُذلك لتخبط في األفعال مما يفقد اإلنسان النظام، والدقة، واألناقة، والروية في أفعاله، وكذلك يؤدي 

  .)٣(للتخبط في األحوال، فال يستقر المريض على حالة واحدة
  : تعريف الصرع

ُالصرع لغة َ ُ بسكون الراء، الطرح ب:َ ْ األرض، وخصه في تهذيب اللغة داء : ، والصرع)٤(ِباإلنسانََ
  . )٥(يشبه الجنون

ًالصرع قديما هو علة تمنع األعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام، وسببه: ًالصرع اصطالحا ً :
ليه من بعض األعضاء، وقد يتبعه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إ

  .)٦(تشنج في األعضاء
                                                 

 . ٥/٢٧١، "مس"معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة ) ١(

 . ٧/٢٨٠، "خبط" لسان العرب، البن منظور، مادة )٢(

 ).٩٠:ص(الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث، ) ٣(
 .  ١/١٦٤، "صرع"، وتهذيب اللغة، لألزهري، مادة ٨/١٩٧، "صرع"لسان العرب، البن منظور، مادة ) ٤(
 . ١/٣٣٨،"صرع"المصباح المنير، للفيومي، مادة ) ٥(
  .  ١٠/١١٤المرضى، باب عيادة المغمى عليه، : فتح الباري، البن حجر، كتاب) ٦(
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 تشنجات عضلية، أو مشاعر غير طبيعية عابرة، يحس بها المريض بسبب حدوث زيادات :ًحديثا
  .)١(مفاجئة في نشاط أعصاب الدماغ، وهذا هو تعريف الصرع في اصطالح األطباء

  : العالقة بين المس و الصرع
بأن : رأيه في العالقة بين الصرع والمس" سي، والعالج بالقرآنالعالج النف: "ذكر صاحب كتاب

المتأمل لتعريف الصرع، والمس يجد بينهما نوع من التداخل، وذلك بسبب عدم وضوح معنى كل 
واحد  منهما بذاته، فالمس حادث اتصال بين الجن واإلنس، أما الصرع فقد يكون نتيجة للمس في 

المس أعم من : وقيل، )٢(ٍ نفسي، أو عضوي في أحيان أخرىبعض أحيانه، أو نتيجة الضطراب
  . )٣(الصرع

                                                 

 ).  ١٥٤،١٥٣:ص(العالج النفسي والعالج بالقرآن، ) ١(
 .نفس المرجع السابق) ٢(
ــم الحــديث، ) ٣( فــتح الحــق المبــين فــي عــالج : ً، نقــال عــن كتــاب)٩٠:ص(الرقيــة الــشرعية بــين الهــدي النبــوي والعل

  ).٦٣:ص(عبداهللا الطيار، والشيخ أسامة المبارك، . الصرع والسحر والعين، د
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  : األدلة من الكتاب والسنة المطهرة

š﴿﴿: قال تعالى Ï%©!$# tβθè= à2 ù'tƒ (#4θt/Ìh�9$# Ÿω tβθãΒθà) tƒ āωÎ) $ yϑ x. ãΠθ à) tƒ ” Ï%©!$# çµ äÜ ¬6y‚ tF tƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9$# 

zÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ̄Ρr'Î/ (#þθ ä9$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ßì ø‹t7ø9$# ã≅÷WÏΒ (#4θt/Ìh�9$# 3 ¨≅ym r&uρ ª!$# yì ø‹t7ø9$# tΠ §�ym uρ (# 4θt/Ìh�9$# 4 yϑ sù 

…çν u!% ỳ ×π sà Ïã öθtΒ ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4‘ yγtFΡ$$ sù …ã& s#sù $ tΒ y# n= y™ ÿ…çν ã� øΒ r&uρ ’n< Î) «!$# ( ï∅ tΒ uρ yŠ$ tã y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù Ü=≈ ys ô¹r& 

Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ� Ïù šχρ à$Î#≈ yz﴾]٢٧٥:البقرة.[  

ال يقومون من قبورهم يوم القيامة إال كما يقوم المصروع حال صرعه، ”: قال اإلمام ابن كثير
ًوتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياما منكرا ً“)١(.  

هو المجنون الذي أصابه الصرع، فيضطرب به : ّالذي يتخبطه الشيطان”: وقال اإلمام ابن عاشور
هذه اآلية دليل على فساد إنكار من أنكر ”و ،)٢(“ط على األرض إذا أراد القياماضطرابات، ويسق

الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان ال يسلك في اإلنسان، وال يكون  
  . )٣(“منه مس

  :  أنه كان يدعو����عن رسول اهللا ) ٤(وقد استدل اإلمام القرطبي بحديث أبى اليسر
إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ اللهم "

ًبك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت 
  .)٥("ًلديغا

                                                 

  . ١/٧٠٨ تفسير القرآن العظيم، البن كثير، )١(

 .٣/٨٢ تفسير التحرير والتنوير، البن عاشور، )٢(

 .٣/٣٥٥ تفسير الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )٣(

، وهـو الـذي أسـر ًكعب بن عمرو بن مالك بن عمرو بن عباد بن سلمة األنصاري السلمي، شهد بدرا بعد العقبة )٤(
ُالعباس بـن عبـد المطلـب يـوم بـدر، وهـو الـذي انتـزع رايـة المـشركين يـوم بـدر، يعـد فـي أهـل المدينـة، وبهـا كانـت 

، واإلصــابة فــي ٢/٧٢بــن عبــد البــر، االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، ال. وفاتــه ســنة خمــس وخمــسين هجريــة
 . ٧/٤٦٨تمييز الصحابة، البن حجر، 

، حـديث رقـم ٨/٦٧٧اإلسـتعاذة مـن التـردي والهـدم،  : اإلسـتعاذة، بـاب: أخرجه اإلمـام النـسائي فـي سـننه، كتـاب) ٥(
، وقــــال )١٥٥٤(، حـــديث رقـــم ١/٥٦٨فـــي اإلســـتعاذة : الـــوتر، بــــاب: ، وأبـــو داوود فـــي ســـننه، كتـــاب)٥٥٤٦(

  ). ١٣٨٨(، حديث رقم ٥/٢٧٥صحيح أبي داود : صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم، انظر: لبانياأل
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لي ْأن يستو: أي" وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت: ����قوله: والشاهد من الحديث
ُالشيطان عليه عند مفارقة الدنيا فيضله، ويحول بينه وبن التوبة، أو يعوقه عن إصالح شأنه،  ْ
ُوالخروج من مظلمة تكون قبله، أو يؤيسه من رحمة الله تعالى، أو يكره له الموت، ويؤسفه على  ِ ُ ُّ ِ

ة، فيختم له بالسوء، حياة الدنيا فال يرضى بما قضاه اهللا عليه من الفناء، والنقلة إلى الدار اآلخر
  .  )١(ويلقى اهللا وهو ساخط عليه

ـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى āχ﴿: وق Î) š Ï%©!$# (# öθs) ¨?$# # sŒ Î) öΝåκ¡¦tΒ ×# Í×̄≈ sÛ zÏiΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9$# (#ρ ã� ā2 x‹ s? # sŒ Î*sù Νèδ 

tβρ ç� ÅÇö7•Β﴾]٢٠١:األعراف.[ 

  :قال ابن كثير
  . )٢(“ ونحوهومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع”

  -:أدلة صرع الجن لإلنس من السنة المطهرة
: أال ُأريك امرأة من أهل الجنة، قلت: "قال لي ابن عباس: قال جاء عن عطاء بن أبي رباح -١

إني ُأصرع، واني أتكشف :  قالت����هذه المرأة السوداء أتت النبي : بلى، قال ٕ)فادع ) أنكشف
ٕ وان شئت دعوت اهللا أن يعافيك، قالت أصبر، قالت إن شئت صبرت ولك الجنة،: اهللا لي، قال

  . )٣(، فدعا لها)أنكشف(فادع اهللا أن ال أتكشف )  أنكشف(فإني أتكشف 
  :ذكر ابن حجر

َأن المرأة السوداء اسمها أم زفر، والذي كان بأم زفر من صرع الجن، ال من صرع الخلط، في  ُ 
الحديث فضل من يصرع، وأن الصبر على باليا  الدنيا يورث الجنة، وأن األخذ بالشدة أفضل من ُ ُ

ُاألخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة، ولم يضعف عن التزام الشدة، وفيه دليل على جواز ترك 
التداوي، وفيه أن عالج األمراض كلها بالدعاء، وااللتجاء إلى اهللا أنجع، وأنفع من العالج 

ل البدن عنه أعظم من تأثير األدوية البدنية، ولكن إنما ينجع بالعقاقير، وأن تأثير ذلك، وانفعا

                                                 

: ، وشــرح ســنن أبــي داود، للعينــي، كتــاب٨/٢٨١ شــرح الــسيوطي لــسنن النــسائي، للــسيوطي، كتــاب االســتعاذة، )١(
  .   ٥/٤٦٢االستعاذة، : الصالة، باب

     .٣/٥٣٤ تفسير القرآن العظيم، البن كثير، )٢(
، حــديث ٧/٢٤٨ُفــضل مــن يــصرع مــن الــريح، : المرضــى، بــاب:  أخرجــه اإلمــام البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب)٣(

ثــواب المــؤمن فيمــا يــصيبه مــن : البــر والــصلة واآلداب، بــاب: ، واإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب)٥٦٥٢(رقــم
  ). ٢٥٧٦(، حديث رقم ٤/١٩٩٤مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، 
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من جهة المداوي، وهو قوة توجهه، : من جهة العليل، وهو صدق القصد، واآلخر: أحدهما: بأمرين
  .  )١(وقوة قلبه بالتقوى، والتوكل
ًأن في اختيار المرأة للصبر، دليال على جواز ترك ال: وقد أورد اإلمام ابن القيم  َتداوي، وأن عالج 

َاألرواح بالدعوات، والتوجه إلى اهللا يفعل ما ال يناله عالج األطباء، وأن تأثيره، وفعله، وتأثر  َ َ ُ ُ ُ ِ ِ
ُالطبيعة عنه، وانفعالها أعظم من تأثير األدوية البدنية، وانفعال الطبيعة عنها، وعقالء األطباء  ِ ِ ِ ِِ ُ

ِمعترفون بأن لفعل القوى النفسية َُ ٢(َشفاء األمراض عجائب ِ، وانفعاالتها فى( .  
 أخبرته أنها جاءت � زوج النبي )٤( أن صفية- رضي اهللا عنهما-  )٣(وعن علي بن الحسين -٢

 تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر األواخر من رمضان، فتحدثت عنده ����رسول اهللا 
 بلغت باب المسجد عند باب أم  معها يقلبها حتى إذا����ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي 

 على رسلكما، ���� فقال لهما النبي ����سلمة، مر رجالن من األنصار، فسلما على رسول اهللا 
إن : "����إنما هي صفية بنت حيي، فقاال سبحان اهللا يا رسول اهللا، وكبر عليهما، فقال النبي 

الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم، واني : ، وفي رواية)٥(ًبكما شيئاخشيت أن يقذف في قلو ٕ
إن الشيطان يجري من اإلنسان : "سبحان اهللا يا رسول اهللا، قال: إنها صفية بنت حيي، فقاال

ًمجرى الدم، واني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا  ٕ)٦(.  

                                                 

   .  ١٠/١١٥ُفضل من يصرع من الريح، :  بابالمرضى،: فتح الباري، البن حجر، كتاب )١(
  ). ٧١:ص(في هديه في عالج الحمى، : الطب النبوي، البن القيم، فصل )٢(
رابــع األئمــة :  علــي بــن الحــسين بــن علــي بــن أبــي طالــب، الهاشــمي القرشــي، أبــو الحــسن، الملقــب بــزين العابــدين)٣(

، ُأحـصي بعـد موتـه عـدد )هــ٩٤-٣٨( اإلمامية، وأحد من كان يضرب بهم المثل، توفي سنة اإلثنى عشرية عند
مـا فقــدنا صـدقة الـسر إال بعــد مـوت زيــن : ًمـن كـان يقــوتهم سـرا، فكـانوا نحــو مائـة بيـت، قــال بعـض أهــل المدينـة

  .  ٤/٢٧٧األعالم، للزركلي،. العابدين
، كانــت فــي الجاهليــة مــن ذوات الــشرف، تــدين ����ج النبــي مــن أزوا:  صــفية بنــت حيــي بــن أخطــب، مــن الخــزرج)٤(

 أحاديـث، توفيـت فـي المدينـة ١٠، لهـا فـي كتـب الحـديث ����باليهودية من أهل المدينـة، وأسـلمت فتزوجـت النبـي 
  .  ٣/٢٠٦األعالم، للزركلي،). هـ٥٠(سنة 

ى بـــاب المـــسجد، هـــل يخـــرج المعتكـــف لحوائجـــه إلـــ: اباالعتكـــاف، بـــ: أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب )٥(
  ). ٢٠٥٣(، حديث رقم ٣/١٠٧

  ).  ٦٧: ص( سبق تخريجه، )٦(
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اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من : " كان يدعو����وعن أبي اليسر أن رسول اهللا  -٣
أعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، التردي، و

ًوأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا ً")١(  . 

 : أنواع المس

وهو أن : مس جزئيو نجات عصبية،وهو أن يمس الجن الجسد كله، كمن تحدث له تش: مس كلي
أن يستمر الجن في جسده مدة  وهو :مس دائمو ،والرجل، واللسانًواحدا كالذراع، ًيمسك عضوا 

   .)٢(وهو ال يستغرق اكثر من دقائق كاألحالم في المنام: مس طائفوطويلة، 
 : أنواع الصرع

  ):  صرع األخالط–الطبي(الصرع العضوي : ًأوال
بيعي للمخ، هو حالة عصبية تحدث من وقت آلخر نتيجة إلختالل وقتي في النشاط الكهربائي الط

وينشأ النشاط الكهربائي الطبيعي للمخ من مرور ماليين الشحنات الكهربية البسيطة من بين الخاليا 
العصبية في المخ، وأثناء انتشارها إلى جميع أجزاء الجسم، وهذا هو النمط الطبيعي من النشاط 

ير كهربائي أقوى من الكهربي، ممكن أن يختل بسبب انطالق شحنة كهربائية شاذة متقطعة لها تأث
ويكون لهذه الشحنات تأثير على وعي اإلنسان وحركة جسمه، ، الشحنات الكهربائية العادية

ُوأحاسيسه لمدة قصيرة من الزمن، وهذه التغيرات الفيزيائية تسمى تشنجات صرعية، ولذلك يسمى 
  .  )٣("باالضطراب التشنجي"ًالصرع أحيانا 

   ):النفسي(الصرع الهستيري : ًثانيا
وهو اضطراب نفسي يحدث عادة عند البعض من ، يعد هذا الصرع أحد أشكال الهستيريا التحولية

ذوي القابلية له بسبب تأثير بعض ضغوط الحياة، وقد يحدث الصرع النفسي في أي مرحلة من 
رجة مراحل العمر، لكن يكثر حدوثه في فترة الطفولة، وفترات الشباب المبكرة، وينتشر بين النساء بد

ًأكبر من الرجال، كما يالحظ انتشار هذا النوع من الصرع بدرجة أكبر في المجتمعات األقل تمدنا،  ُ ُ
وعند منخفضي الذكاء، ومن لم ينالوا حظهم في التعليم، وقد يحدث هذا النوع من الصرع مع 

  .)٤(أمراض نفسية أخرى كاالكتئاب، والقلق، والفصام

                                                 

  ).  ١٠٤:ص(  سبق تخريجه، )١(
  ).  ١٢٣:ص( فتح المغيث في السحر والحسد ومس إبليس، )٢(
  ).١٠٨:ص( الرقية الشرعية بين الهدي النبوي والعلم الحديث، )٣(
  ). ١٧٠:ص( العالج النفسي والعالج بالقرآن، )٤(
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  ): رواح الخبيثةصرع األ(صرع الجن لإلنس : ًثالثا
 قد يكون عن شهوة، وهوى، وعشق كما يتفق لإلنس مع أن صرع الجن لإلنس”: يبين ابن تيمية

أن يؤذيهم بعض اإلنس، أو يظنوا أنهم : وقد يكون وهو األكثر عن بغض، ومجازاة، مثل، اإلنس
ٕيتعمدوا أذاهم، إما ببول على بعضهم، واما بصب ماء حار، واما بقتل بعضهم، وان  ٕ كان اإلنسي ال ٕ

يعرف ذلك، وفي الجن جهل وظلم، فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه، وقد يكون عن عبث منهم، وشر 
  .)١(“بمثل سفهاء اإلنس

وقد يكون الصرع من الجن، وال يقع إال من النفوس الخبيثة منهم، إما الستحسان ” :وقال ابن حجر
بعض الصور اإلنسية، واما إليقاع األذية بهم ٕ“)٢(.  

  :وذكر ابن القيم
.. صرع من األرواح الخبيثة األرضية، وصرع من األخالط الرديئة، وبالجملة: الصرع صرعان”

ُفهذا النوع من الصرع، وعالجه ال ينكره إال قليل الحظ من العلم، والعقل، والمعرفة “)٣(  .  
ة، وقد يكون ّأن أسباب صرع الجن لإلنس، قد يكون بسبب العشق، والشهو: ويتضح مما تقدم

بسبب الكره، واالنتقام إذا آذاه اإلنسي بقصد، أو بدون قصد، وقد يكون بسبب عبث الجن، وشره، 
  . ًوقد يكون ابتالء من اهللا

  : عالج المس والصرع
  : يمكن تلخيص وسائل عالج المس والصرع فيما يلي

  : صدق التوجه إلى اهللا عند كل من المصروع والراقي -١
أمر من جهة المصروع، وأمر من جهة المعالج، : الج هذا النوع يكون بأمرينوع ”:قال ابن القيم

فالذي من جهة المصروع، يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فاطر األرواح وبارئها، والتعوذ 
الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب، واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب ال يتم له االنتصاف 

ًأن يكون السالح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا، : ح إال بأمرينمن عدوه بالسال ً ً
ًفمتى تخلف أحدهما لم يغن السالح كثير طائل، فكيف إذا عدم األمران جميعا َ ِ ُ ًيكون القلب خرابا : ُ

                                                 

  . ، بتصرف يسير١٩/٣٩صرع الجن لإلنس، وسببه، :  فصلمجموع الفتاوى، البن تيمية، )١(
     .١٠/١١٥ُفضل من يصرع من الريح، :  بابالمرضى،:  فتح الباري، البن حجر، كتاب)٢(
  ). ٦٩،٦٦:ص(في هديه في عالج الصرع، : الطب النبوي، البن القيم، فصل )٣(
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ه ة المعالج، بأن يكون فيمن جه: من التوحيد، والتوكل، والتقوى، والتوجه، وال سالح له، والثاني
 .)١(“ًمران أيضاهذان األ

أن المصروع له دور في عالج ما به من صرع، وذلك عن طريق : ويتضح من كالم ابن القيم
  . صدق توجهه إلى اهللا، وقوة عزيمته في الشفاء

  : الرقية الشرعية -٢
فمما جرب من الرقية المشروعة في عالج المس، والصرع، اآليات التي سبق ذكرها في رقية  ُ

ِ، وقد وجد لهذه اآليات المنفعة بإذن اهللا في رقية المصروع)٢(السحر ُ . 

  : رقية المصيبة:المطلب الرابع
ِالمصيبة هي األمر المكروه ينزل باإلنسان”   . )٤(“وخصه بعضهم بالجنون”،)٣(“َ

   -:وقد وردت رقية المصيبة في الكتاب ، والسنة، فمن الكتاب
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  -:ومن السنة
ما من مسلم تصيبه مصيبة :"  يقول����سمعت رسول اهللا :  تقول����جاء عن أم سلمة زوج النبي 

ًإنا هللا وانا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها: فيقول ما أمره اهللا  ٕ إال 
  .   )٥(..."ًأخلف اهللا  له خيرا منها 

  -:ذكر ابن القيم
إنا هللا وانا إليه راجعون-أن هذه الكلمة” ٕ- ،من أبلغ عالج المصاب، وأنفعه له في عاجلته، وآجلته 

  .فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته

                                                 

  ).   ٦٨،٦٧:ص( في هديه في عالج الصرع، :الطب النبوي، البن القيم، فصل )١(
  ).   ٩٥-٧٦: ص(رقية السحر، : انظر )٢(
، والنهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر، البــن األثيــر، مــادة ١/٥٣٤، "صــوب" لــسان العــرب، البــن منظــور، مــادة )٣(

  .   ٣/١١٩، "صوب"
  .  ١/٣٧٥، "صوب"مختار الصحاح، للرازي، مادة ) ٤(
 ). ٩١٨(، حديث رقم ٢/٦٣٢، ما يقال عند المصيبة: الجنائز، باب: كتابم في صحيحه،   أخرجه اإلمام مسل)٥(
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ملك هللا عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه  أن العبد، وأهله، وماله :أحدهما
 أن مصير العبد، ومرجعه إلى اهللا مواله :والثاني. منه، فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير

ًالحق، وال بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره، ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة بال أهل، وال مال وال 
سنات، والسيئات، فإذا كانت هذه بداية العبد، وما خوله، ونهايته، فكيف يفرح عشيرة، ولكن بالح ُ

  .)١(“بموجود، أو يأسى على مفقود، ففكره في مبدئه، ومعاده من أعظم عالج هذا الداء
أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن : ومن عالج المصيبة( 

فئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إال ليصيبه، وَأن يط
ُ وأن يعلم أن الجزع يشمت عدوه، ويسوء صديقه، ،ًمبتلى، إما بفوات محبوب، أو حصول مكروه

ويغضب ربه، ويسر شيطانه، ويحبط أجره، ويضعف نفسه، وأن يعلم أن أنفع األدوية له موافقة  ُ ُ ُ
وأن يعلم أنه لوال محن الدنيا، ومصائبها، ألصاب العبد من أدواء  ه فيما يحبه، ورضيه له،ٕربه، واله

ًالكبر، والعجب، والفرعنة، وقسوة القلب ما هو سبب هالكه عاجال، أو آجال، فمن رحمة اهللا به أن  ً ْ ُْ ِ
  .)٢()يتهًيتفقده بأنواع من أدوية المصائب، تكون حمية له من هذه األدواء، وحفظا لصحة عبود

  .  إلى أدعية يقولها العبد المسلم، إذا أصابه هم، أو غم، أو حزن، أو كرب����وقد أرشدنا النبي
   -:ومن هذه األدعية، ما يلي

ال إله إال اهللا العظيم الحليم، : " كان يقول عند الكرب����  أن رسول اهللا ����جاء عن ابن عباس
 رب السموات، ورب األرض، ورب العرش ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال إله إال اهللا

  ".)٣(الكريم
اللهم رحمتك أرجو فال تكلني إلى : دعوات المكروب:"  قال���� أن رسول اهللا ����)٤(وعن أبي بكرة

  . )٥("نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله ال إله إال أنت

                                                 

 ). ١٥٩:ص( في عالج حر المصيبة وحزنها، ����في هديه: الطب النبوي، البن القيم، فصل) ١(
 . ، بتصرف كبير)١٦٣-١٥٩:ص(نفس المرجع السابق ) ٢(
 ). ٦٣٤٦(حديث رقم، ٨/١٥٤دعاء عند الكرب،ال: الدعوات، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٣(

اسـمه مــسروح، أسـلم بالطـائف، ثــم : نفيـع بـن الحـارث بــن كلـدة الثقفـي، أبــو بكـرة، صـحابي مـشهور بكنيتــه، وقيـل) ٤(
، واألعالم، ١/٥٦٥تقريب التهذيب، البن حجر، . ًحديثا) ١٣٢(، له )٥٢ أو٥١(نزل بالبصرة، وتوفي بها سنة 

 .٨/٤٤للزركلي، 

، وأحمـد فـي )٥٠٩٢(، حـديث رقـم٤/٤٨٤مـا يقـول إذا أصـبح،: االدب، بـاب: خرجه أبـو داود فـي سـننه، كتـابأ) ٥(
، حــديث ٣/٢٥٠حــسن اإلســناد، وصــححه ابــن حبــان، : ، وقــال األلبــاني)٢٠٤٣٠(، حــديث رقــم ٣٤/٧٥مــسنده،

 ). ٩٧٠(رقم 
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مك كلمات أال أعل: " ����قال لي رسول اهللا :  قالت- رضي اهللا عنها- وعن أسماء بنت عميس
  . )١("ًاهللا اهللا ربي ال أشرك به شيئا:" تقولينهن عند الكرب، أو في الكرب

 اللهم إني :" ما قال عبد قط إذا أصابه هم، وحزن:"����قال رسول اهللا :  قال����وعن ابن مسعود
بكل اسم هو لك، ٌعبدك، وابن عبدك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك 

ًك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب سميت به نفس
عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري، وجالء حزني، وذهاب همي، إال أذهب 

بلى، ينبغي : ، أال نتعلمها؟ فقال����يا رسول اهللا : ًاهللا همه، وحزنه، وأبدله مكانه فرجا، قال، فقيل
  . )٢("معها أن يتعلمهالمن س

دعوة ذي النون إذا دعا ، وهو في بطن الحوت، ال إله إال : "�رسول اهللا   قال���� )٣(وعن سعد
َ سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم ي أنت قط إال استجاب اهللا بها رجل مسلم في شيء ُدع 
   . )٤("له

  : رقية الوسوسة: المطلب الخامس
الكالم الخفي في : الوسوسة”: ، وقيل)٥(“حديث النفس، واألفكارهي  ”:الوسوسة في اللغة

  .)٦(“اختالط
                                                 

، وابـن ماجـه فـي )١٥٢٧(حـديث رقـم ، ١/٥٦١فـي االسـتغفار، : الـوتر، بـاب: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب) ١(
: ، وقـــال الـــشيخ األلبـــاني)٣٨٨٢(، حـــديث رقـــم ٢/١٢٧٧الـــدعاء عنـــد الكـــرب، : الـــدعاء، بـــاب: ســـننه، كتـــاب

 .صحيح
، وصــححه ابــن )٤٣١٨(، حــديث رقــم )٧/٣٤١(، و)٣٧١٢(، حــديث رقــم )٦/٢٤٦( أخرجــه أحمــد فــي مــسنده، )٢(

 .إسناده صحيح: نؤوط، وقال شعيب األر)٩٧٢(، حديث رقم ٣/٢٥٣حبان، 

الـصح أبـو األميـر، أول مـن رمـى بـسهم فـي سـبيل اهللا، وأحـد :  سعد بن أبي وقاص القرشي الزهـري، أبـو إسـحاق)٣(
ســنة، مــات بــالعقيق علــى بعــد عــشرة ) ١٧(فــارس اإلســالم، أســلم وهــو ابــن : ُالعــشرة المبــشرين بالجنــة، ويقــال لــه

تقريـب . ًحـديثا) ٢٧١(آخـر العـشرة وفـاة، لـه فـي كتـب الحـديث علـى المـشهور، وهـو ) ٥٥(أميال بالمدينة، سـنة 
 .٣/٨٧، واألعالم، للزركلي، ١/٢٣٢التهذيب، البن حجر، 

، حــديث رقــم ٥/٥٢٩دعــوة ذي النــون فــي بطــن الحــوت، :  أخرجـه الترمــذي فــي صــحيحه، كتابــك الــدعوات، بــاب)٤(
 . صحيح: أللباني، وقال الشيخ ا)١٤٦٢(، حديث رقم ٣/٦٦، وأحمد في مسنده، )٣٥٠٥(

 ، والنهاية في غريـب الحـديث واالثـر، البـن األثيـر، مـادة ٣/١٢٦، "وسوس" الصحاح في اللغة، للجوهري، مادة )٥(
 .  ٥/٤٠٥، "وسوس"

، ولــسان العــرب، البــن منظــور، ١٧/١٢،" وســس" تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، لمرتــضى الزبيــدي، مــادة )٦(
 . ٦/٢٥٤، "وسس"مادة 
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ٕالخواطر إن كانت تدعو إلى الرذائل فهي وسوسة، وان كانت إلى ”: وجاء في عون المعبود
ِالوسواس الخناس{: في قوله ����، فقد جاء عن ابن عباس )١(“الفضائل فهي إلهام ِ َ ْ َْ الشيطان ”: قال} َْ

َ ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر اهللا خنسجاثم على قلب َ“)٢(.   
  : والوسوسة أنواع

جاء ناس من : "قال ���� جاء عن أبي هريرة - :ُما يقال عند وسوسة الشيطان باإللحاد: ًأوال
وقد وجدتموه؟ : ، فسألوه، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال����أصحاب النبي 

 ����وعن ابن مسعود  ، )٣("تلك محض اإليمان: "، وفي رواية"ذاك صريح اإليمان: قال. نعم: قالوا
�� ا����  :قال�  .)٤("تلك محض اإليمان: " عن الوسوسة، قال����ُ

، معناه "ومحض اإليمان"، "ذلك صريح اإليمان: "����وأما قوله ”: - رحمه اهللا-قال النووي
 ستعظام هذا، وشدة الخوف منه، ومن النطق به،استعظامكم الكالم به، هو صريح اإليمان، فإن ا

فضال عن اعتقاده، إنما يكون لمن  ًاستكمل اإليمان استكماال محققا، وانتفتً   .)٥(“ عنه الريبة والشكوكً
   - : إلى عالج هذه الحالة، كما يلي����وقد أرشدنا النبي 
خلق : ُاءلون حتى يقال هذاال يزال الناس يتس :"����قال رسول اهللا : أنه قال ���� جاء عن أبي هريرة

 قال: ًوعنه أيضا قال ،)٦("ًاهللا، فمن خلق اهللا؟ فمن وجد من ذلك شيئا، فليقل آمنت باهللا ورسله
من خلق : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: يأتي الشيطان أحدكم، فيقول: "����رسول اهللا 

   .)٧("ربك؟ فإذا بلغه، فليستعذ باهللا ولينته

                                                 

 . ١٤/١٠في رد الوسوسة، : األدب، باب: شرح سنن أبي داود، لشمس الحق آبادي، كتابلمعبود عون ا )١(

 . ٨/٥٤٠ تفسير القرآن العظيم، البن كثير، )٢(

بيــان الوسوســة فــي اإليمــان ومــا يقولــه مــن وجــدها، : اإليمــان، بــاب: أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ٣(
 ).١٣٢(، حديث رقم١/١١٩

بيــان الوسوســة فــي اإليمــان ومــا يقولــه مــن وجــدها، : اإليمــان، بــاب: إلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــابأخرجــه ا) ٤(
 ).١٣٣(، حديث رقم ١/١١٩

 .٢/١٥٤بيان الوسوسة في اإليمان وما يقوله من وجدها، : اإليمان، باب:  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب)٥(

بيــان الوسوســة فــي اإليمــان ومــا يقولــه مــن وجــدها، : يمــان، بــاباإل:  أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب)٦(
 )١٣٤(، حديث رقم١/١١٩

، )٣٢٧٦(، حـديث رقـم ٤/٢٥٩صـفة إبلـيس وجنـوده،  : بـدء الخلـق، بـاب:أخرجه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب) ٧(
ــــان الوسوســــة فــــي اإليمــــان ومــــا يقولــــه مــــن وجــــدها، : اإليمــــان، بــــاب: واإلمــــام مــــسلم فــــي صــــحيحه، كتــــاب بي

 ). ١٣٤(، حديث رقم)١/١٢٠،١١٩(
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فليستعذ باهللا "آمنت باهللا، وفى الرواية األخرى، : فمن وجد ذلك فليقل: "���� ا قولهّوأم”: قال النووي
  .)١(“، فمعناه اإلعراض عن هذا الخاطر الباطل، وااللتجاء إلى اهللا تعالى في إذهابه"ولينته

ــــى النبــــي :  قــــال����وعــــن ابــــن عبــــاس  يــــا رســــول اهللا إن أحــــدنا يجــــد فــــي :  فقــــال����جــــاء رجــــل إل
ـــــسه ـــــش-نف ـــــال-يء يعـــــرض بال ـــــه، فق ـــــتكلم ب ـــــه مـــــن أن ي اهللا أكبـــــر، : " ألن يكـــــون حممـــــة أحـــــب إلي

  .)٢("اهللا أكبر، اهللا أكبر، الحمد هللا الذي رد كيده إلى الوسوسة
ْوعن أبي زميل َ ُ
واهللا : ما هو؟ قلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: فقلت، سألت ابن عباس: قال )٣(

حتى : ما نجا من ذلك أحد، قال: وضحك، قال: أشيء من شك؟ قال: فقال لي: ما أتكلم به، قال
*βÎ﴿: أنزل اهللا عز وجل sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑ ÏiΒ !$ uΖ ø9t“Ρr& š�ø‹s9Î) È≅t↔ó¡ sù š Ï%©!$# tβρ ât� ø) tƒ |=≈ tF Å6ø9$# 

ÏΒ y7 Î= ö6s% 4 ô‰ s) s9 š‚u!% y` ‘, ys ø9$# ÏΒ š�Îi/¢‘ Ÿξ sù £tΡθ ä3 s? zÏΒ tÎ� tIôϑ ßϑ ø9$#﴾]فقال : ، قال]٩٤:يونس

uθ﴿: ًإذا وجدت في نفسك شيئا، فقل: لي èδ ãΑ̈ρ F{$# ã� ÅzFψ $# uρ ã�Îγ≈ ©à9$# uρ ßÏÛ$t7ø9$# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3 Î/ >óx« 

îΛÎ= tæ﴾]٤(]٣:الحديد(.   

ـــــسابقة ـــــث ال ـــــن األحادي ـــــضح م ـــــرة، : ويت ـــــشك والحي ـــــي ال ـــــسان ف ـــــع اإلن ـــــشيطان توق ِأن وسوســـــة ال ُ 
ُحتــــى توصــــله إلــــى اإللحــــاد، فــــإذا وقــــع اإل ُ ِ ًأن يــــستعيذ بــــاهللا أوال، ثــــم : نــــسان فــــي مثــــل ذلــــك، فعليــــهُ
  . ًقطع هذه الوسوسة ثانيا، وليقل آمنت باهللا

  -: عند وسوسة الشيطان في الصالةُما يقال: ًثانيا
، ���� أتى النبي ����) ٥( في الحديث الذي رواه عن عثمان بن أبي العاص����أرشد إلى ذلك النبي 

ِد حال بيني وبين صالتي وقراءتي، يلبسها علي، فقال رسول اهللا يا رسول اهللا، إن الشيطان ق: "فقال َ

                                                 

 .٢/١٥٤ وجدها، بيان الوسوسة في اإليمان وما يقوله من: اإليمان، باب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب) ١(

  .صحيح:  األلباني، وقال)٥١١٤(،حديث رقم٤/٤٩٠في رد الوسوسة، : األدب، باب: أبو داود في سننه، كتابأخرجه  )٢(
ليـــد الحنفـــي، أبـــو زميـــل اليمـــامي، ســـكن الكوفـــة، ثقـــة، يـــروي عـــن ابـــن عبـــاس، روى عنـــه شـــعبة،  ســـماك بـــن الو)٣(

  .٤/٣٤٠الثقات، البن حبان، . ومسعر، وعكرمة بن عمار
: ، وقـال األلبـاني)٥١١٢(،حـديث رقـم٤/٤٨٩في رد الوسوسة، : األدب، باب: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب )٤(

  .حسن اإلسناد
سنة : صحابي، من أهل الطائف، مات في البصرة، قيل: العاص بن بشر بن دهمان، من ثقيفبي  عثمان بن أ)٥(

كنـتم أول النـاس إسـالما، فـال تكونـوا : ًسنة إحدى وخمسين، وكان هـو الـذي منـع ثقيفـا مـن الـردة، خطـبهم، فقـال: خمسين، وقيل
  .٤/٢٠٧م، للزركلي،، واألعال٤/٤٥١، واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر. ًأولهم ارتدادا
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ًخنزب، فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه، واتفل على يسارك ثالثا، قال: ُذاك شيطان يقال له: ���� ِ ْ ِ :
 .)١("ففعلت ذلك، فأذهبه اهللا عني

ِخنزب"أما ”: قال النووي ْ ُ ومفتوحة، ويقال فبخاء معجمة مكسورة، ثم نون ساكنة، ثم زاى مكسورة" ِ
َخنزب"بفتح الخاء والزاي : ًأيضا ْ ً، ويقال أيضا"َ َخنزب"بضم الخاء وفتح الزاي : ُ ْ : ، وفى هذا الحديث"ُ

ِيلبسها"ًاستحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته، مع التفل عن اليسار ثالثا، ومعنى  : أي" َ
نكدني فيها، : أي" ال بيني وبينهاح"يخلطها ويشككني فيها، وهو بفتح أوله وكسر ثالثه، ومعنى 

  .)٢(“ومنعني لذتها، والفراغ للخشوع فيها
  -:كيفية النفث عند التعرض لوساوس الشيطان في الصالة

  . على اإلنسان أن يستعيذ من الشيطان عند ابتداء الصالة والقراءة:ًأوال
ٕمل ما يقرأ، واذا دعا تأمل  عليه أن يحرص على إحضار قلبه لما يقوله في صالته، فإذا قرأ تأ:ًثانيا

ٕما يدعو به، واذا ذكر اهللا تأمل معاني األذكار التي يدعو بها، حتى ينشغل بتأمل ذلك عن 
  .وساوس الشيطان

 إذا ابتلي ووقعت منه هذه الوسوسة، فإن عليه أن يجدد االستعاذة ولو بقلبه، وينفث عن يساره :ًثالثا َ ُِ
وهو الذي  نفخ مختلط بشيء أو قليل من الريق،: من الريق، أيالنفخ مع قليل : والنفث هوًثالثا، 

ًيستعمل في القراءة على المريض، بأن ينفث عليه، لعل ذلك يكون مانعا من الشيطان ُ)٣( .   
    .)٤(ومن أعظم ما يندفع به شره، أول الصافات، وآخر الحشر، قراءة المعوذتين

   -:ما يقال عند وسوسة الشيطان في المنام: ًثالثا
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من : " أنه سمع النبي يقول����جاء عن أبي سعيد الخدري 

بها، واذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من ) وليتحدث(اهللا، فليحمد اهللا عليها، وليحدث  ٕ
  .)٥("الشيطان، فليستعذ من شرها، وال يذكرها ألحد فإنها ال تضره

                                                 

، ٤/١٧٢٨التعــوذ مــن شــيطان الوسوســة فــي الــصالة،: الــسالم، بــاب: أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ١(
 ).٢٢٠٣(حديث رقم

التعـــوذ مـــن شـــيطان الوسوســـة فـــي الـــصالة، : الـــسالم، بـــاب: كتـــاب المنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج، )٢(
١٤/١٩٠ . 

 ). ١٣٩:ص( فتاوى العلماء في السحر، )٣(

 .١/١٦٣في األذكار التي تطرد الشيطان، :  الوابل الصيب من الكلم الطيب، البن القيم، باب)٤(

 ). ٦٩٨٥(، حديث رقم ٩/٦٤ الرؤيا من اهللا،: التعبير، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٥(
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إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبصق عن يساره : " أنه قال����ول اهللا  عن رس����وعن جابر 
ًثالثا، وليستعذ باهللا من الشيطان ثالثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ً")١(.  

إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم : " قال���� عن النبي ����وعن أبي هريرة 
ًلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثالثة، فرؤيا ًرؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المس

الصالحة بشرى من اهللا، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم  ُ
ما يكره، فليقم، فليصل، وال يحدث بها الناس  ُ"..)٢(.  

من اهللا، والحلم من الشيطان، فمن رأى الرؤيا الصالحة : "����قال النبي : قال ����)٣(وعن أبي قتادة
شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثالثا، وليتعوذ من الشيطان، فإنها ال تضره، وان الشيطان ال يتزايا  ٕ  ً ً

  .)٤("بي) ال يتراءى(
 -:واألرق المانع من النوم، رقية الفزع: المطلب السادس

 كـــان يعلمهـــم مـــن الفـــزع ����ول اهللا  أن رســـ)٧( عـــن جـــده)٦( عـــن أبيـــه)٥(جـــاء عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب
ــــــشياطين وأن : "كلمــــــات أعــــــوذ بكلمــــــات اهللا التامــــــة مــــــن غــــــضبه، وشــــــر عبــــــاده، ومــــــن همــــــزات ال

  .)٨("يحضرون

                                                 

 ). ٢٢٦٢(، حديث رقم ٤/١٧٧٢،:الرؤيا، باب:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب)١(

 ).٢٢٦٣(، حديث رقم ٤/١٧٧٣ نفس المرجع السابق، )٢(

 الحــارث بــن بلدمــة بــن خنــاس بــن ســنان، أبــو قتــادة األنــصاري الخزرجــي الــسلمي، فــارس رســول اهللا  )٣(  ، شــهد ����ّ
أحدا وما بعدها من المشاهد كلها، وتوفي سنة أربع وخمسين بالمدينة في قـول، والـصحيح أنـه تـوفي بالكوفـة فـي  ً

، واالســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، ١/١٢٢٩أســد الغابــة، البــن األثيــر، . فــة علــي، وهــو ابــن ســبعين ســنةخال
 . ٢/٤٤٩، وسير أعالم النبالء، للذهبي، ٢/٥٦البن عبد البر، 

  ). ٦٩٩٥(، حديث رقم ٩/٧٠ في المنام،من رأى النبي: التعبير، باب: البخاري في صحيحه، كتاب أخرجه اإلمام )٤(
و بن شعيب بن محمد السهمي القرشي، أبو إبراهيم، من بنـي عمـرو بـن العـاص، مـن رجـال الحـديث، كـان  عمر)٥(

، ١/٤٢تقريـب التهـذيب، البـن حجـر، . يسكن مكـة، وهـو صـدوق ثقـة، وتـوفي بالطـائف سـنة ثمـاني عـشرة ومائـة
 .٥/٧٩واألعالم، للزركلي،

.  القرشــي الحجــازي، صــدوق ثبــت ســمع عــن جــده شــعيب بــن محمــد بــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص الــسهمي )٦(
 .١٢/٥٣٤، وتهذيب الكمال، للمزي، ٤/٣١١تهذيب التهذيب، البن حجر، 

، ٥/٣٥٣الثقـات، البـن حبـان، .  محمد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص القرشي الـسهمي، جـد عمـرو بـن شـعيب)٧(
 .٢٥/٥١٤وتهذيب الكمال، للمزي، 

 .حسن: ، وقال األلباني)٣٨٩٥(، حديث رقم ٤/١٨ الرقى،كيف: الطب، باب: بأبو داود في سننه، كتا أخرجه )٨(
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 ����ًقلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي، وكان كبيرا، أدركت رسول اهللا :  قال)١(وعن أبي التياح
إن الشياطين تحدرت : لشياطين؟ فقال ليلة كادته ا����كيف صنع رسول اهللا : قلت: نعم، قال: قال

 من األودية، والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق ����تلك الليلة على رسول اهللا 
قل أعوذ : ما أقول؟ قال: يا محمد، قل، قال:  فقال���� فهبط إليه جبريل ����بها وجه رسول اهللا 

شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج بكلمات اهللا التامة، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن 
: ًفيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إال طارقا يطرق بخير يا رحمن، قال

  .)٢("فطفئت نارهم، وهزمهم اهللا تبارك وتعالى
ٍوكلني رسول اهللا بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، :  قال����وعن أبي هريرة 

إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية : " فقص الحديث، فقال����ألرفعنك إلى رسول اهللا : فقلتفأخذته، 
 ����معك من اهللا حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح، وقال النبي ) لم يزل(الكرسي، لن يزال 

  .)٣("صدقك وهو كذوب ذاك شيطان
  .)٤(" آخر سورة البقرة في ليلة كفتاهمن قرأ باآليتين من: "����قال النبي :  قال����وعن أبي مسعود األنصاري 

   :الرقية من األحالم المزعجة: المطلب السابع
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من : " أنه سمع النبي يقول����جاء عن أبي سعيد الخدري 

بها، واذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من ) وليتحدث(اهللا، فليحمد اهللا عليها، وليحدث  ٕ
  .)٥("يطان، فليستعذ من شرها، وال يذكرها ألحد فإنها ال تضرهالش

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبصق عن يساره : " أنه قال���� عن رسول اهللا ����وعن جابر 
ًثالثا، وليستعذ باهللا من الشيطان ثالثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ً")٦(.  

                                                 

 هــو اإلمــام الحجــة أبــو التيــاح يزيــد بــن حميــد الــضبعي البــصري، وهــو ثبــت، ثقــة ثقــة، مــات ســنة ثمــان وعــشربن )١(
ن حجر، ، وتهذيب التهذيب، الب٥/٢٥١سير أعالم النبالء، للذهبي، . بل توفي سنة ثالثين ومائة: ومائة، وقيل

 . ٩/٢٥٦، والجرح والتعديل، للتميمي، ١١/٢٨٠

مـا يـؤمر : الجـامع، بـاب: ، ومالك في موطـأه، كتـاب)١٥٤٦٠(، حديث رقم ٢٤/٢٠٠ أخرجه أحمد في مسنده، )٢(
السلـسلة الـصحيحة، لأللبـاني، : صـحيح، انظـر: ، وقـال األلبـاني)٣٥٠١(، حـديث رقـم ٥/١٣٨٧به من التعوذ، 

 ).  ٨٤٠(، حديث رقم ٢/٤٩٥

 ).٤٩:ص( سبق تخريجه، )٣(

 ).٤٩:ص( سبق تخريجه، )٤(

 ).١١٤:ص( سبق تخريجه، )٥(

 ).١١٥:ص(سبق تخريجه، ) ٦(
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اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم إذا : " قال���� عن النبي ����وعن أبي هريرة 
ًرؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثالثة، فرؤيا  ً
الصالحة بشرى من اهللا، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم  ُ

دث بها الناسُما يكره، فليقم، فليصل، وال يح "..)١(.  
الرؤيا الصالحة من اهللا، والحلم من الشيطان، فمن رأى : "����قال النبي : قال ����وعن أبي قتادة

شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثالثا، وليتعوذ من الشيطان، فإنها ال تضره، وان الشيطان ال يتزايا  ٕ  ً ً
  .)٢("بي) ال يتراءى(

  : رقية البيت: المطلب الثامن
   - :م تحصين البيت من خالل عدة أمور نذكر منها ما يلييت
  .ذكر اهللا عز وجل عند دخوله، وعند طعامه، وشرابه - ١

إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند : " يقول���� أنه سمع النبي ����جاء عن جابر بن عبد اهللا 
هللا عند دخوله، ٕال مبيت لكم، وال عشاء، واذا دخل فلم يذكر ا: دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان

وعن ، )٣("ٕأدركتم المبيت، واذا لم يذكر اهللا عند طعامه، قال أدركتم المبيت والعشاء: قال الشيطان
ُجنح ) قال(إذا استجنح الليل، أو كان : " قال���� عن النبي ����جابر ُجنح(ُْ ْ الليل، فكفوا صبيانكم، ) ِ

فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحل ُ  فخلوهم(وهم ، وأغلق بابك، واذكر اسم )َ
اهللا، وأطفئ مصباحك، واذكر اسم اهللا، وأوك سقاءك، واذكر اسم اهللا، وخمر إناءك، واذكر اسم اهللا  َ َ ِ ِ

ًْولو تعرض عليه شيئا َ ُ ُ ْ َ
)"٤(. 

ُألن البيت الذي ال يقرأ فيه القرآن كالبي) خاصة سورة البقرة(كثرة تالوة القرآن في البيت  -٢  ت
:  قال���� عن النبي ����الخرب الذي يدخله الشيطان، ويعشعش فيه، جاء عن أبي موسى 

ُمثل البيت الذي يذكر اهللا فيه، والبيت الذي ال يذكر اهللا فيه مثل الحي والميت" ُ" (٥).  

                                                 

 ).١١٥:ص( سبق تخريجه، )١(

 ).١١٥:ص( سبق تخريجه، )٢(

، حـديث ٣/١٥٩٨آداب الطعـام والـشراب وأحكامهمـا، : األشـربة، بـاب:  أخرجه اإلمام مسلم فـي صـحيحه، كتـاب)٣(
 ).٢٠١٨(رقم 

 ).٣٢٨٠(، حديث رقم ٤/٢٦٠صفة إبليس وجنوده، : باببدء الخلق، : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٤(

اســتحباب صــالة النافلــة فــي بيتــه : بــاب، صــالة المــسافرين وقــصرها: كتــابأخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، ) ٥(
 ).٧٧٩(، حديث رقم ١/٥٩٣ وجوازها في المسجد،
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ال تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت : " قال���� أن رسول اهللا ����وعن أبي هريرة 
  . (١)"رأ فيه سورة البقرةُالذي تق

  : البيت من التصاوير والتماثيل والتصاليبتطهير -٣
ُإن التماثيل التي توضع في البيت، والصور التي تعلق على الجدران لهي سبب في خروج المالئكة  ُ 

ال : "����قال رسول اهللا :  قال����من البيت، ودخول الشياطين وسكناها في البيت، فعن أبي هريرة 
 .(٢) "ًكة بيتا فيه تماثيل، أو تصاويرتدخل المالئ

  :  البيت من الكالبتطهير -٤
ُيحرم تربية الكالب في البيوت، والبيت الذي فيه كلب ال تدخله المالئكة، ويعيش فيه الجن 

النبي سمعت :  قال���� )٣(والشياطين، وينقص من أجر صاحبه قيراطان، فعن أبي طلحة األنصاري
  . )٤("ًا فيه كلب، وال صورةال تدخل المالئكة بيت: "يقول ����
 في ساعة يأتيه فيها، ���� جبريل ����واعد رسول اهللا :  أنها قالت- رضي اهللا عنها–عن عائشة و

ُما يخلف اهللا وعده وال رسله، : فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا، فألقاها من يده، وقال ِ ُ
واهللا ما : تى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالتيا عائشة، م: ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال

َدريت، فأمر به، فُأخرج، فجاء جبريل، فقال ِواعدتني، فجلست لك، فلم تأت، : "����رسول اهللا : ِ
ًمنعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة: فقال ")٥(.  

                                                 

  .)٤٩:ص( سبق تخريجه، )١(
تحـريم تـصوير صـورة الحيـوان وتحـريم اتخـاذ مـا : اللبـاس والزينـة، بـاب: كتـاب، أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه )٢(

ــــب،  ًفيــــه صــــورة غيــــر ممتهنــــة بــــالفرش ونحــــوه وأن المالئكــــة علــــيهم الــــسالم ال يــــدخلون بيتــــا فيــــه صــــورة وال كل 
  ).٢١١٢(، حديث رقم ٣/١٦٧٢

ألنصاري، صـحابي، مـن الـشجعان الرمـاة المعـدودين فـي الجاهليـة، واإلسـالم،  زيد بن سهل بن األسود النجاري ا)٣(
ــده فــي المدينــة ســنة  ً، ولمــا ظهــر اإلســالم كــان مــن كبــار أنــصاره، فــشهد العقبــة، وبــدرا، وســائر )ه. ق٣٦(مول

م، األعـال). ه٣٤(ًركب البحر غازيا، فمات فيـه سـنة : المشاهد، وكان جهير الصوت، وتوفي في المدينة، وقيل
  . ، بتصرف يسير٣/٥٨للزركلي،

تحـريم تـصوير صـورة الحيـوان وتحـريم اتخـاذ مـا : اللبـاس والزينـة، بـاب: كتـاب، أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه) ٤(
ــــا فيــــه صــــورة وال كلــــب ــــدخلون بيت ــــيهم الــــسالم ال ي ــــالفرش ونحــــوه وأن المالئكــــة عل ــــة ب ــــه صــــورة غيــــر ممتهن ًفي  

إذا وقــع الــذباب فــي : بــدء الخلــق، بــاب: خــاري فــي صــحيحه، كتــاب، والب)٢١٠٦(رقــم = =، حــديث٣/١٦٦٥،
 ). ٣٣٢٢(، حديث رقم ٤/٢٧٥شراب أحدكم فإن في إحدى جناحيه داء، وفي اآلخر شفاء،

 ).٢١٠٤(، حديث رقم٣/١٦٦٤، صفة إبليس وجنوده: باببدء الخلق، :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٥(
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  ًمن اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية، ": ����قال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنهما- وعن ابن عمر
  .)١()"قيراطين(أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان 

                                                 

ـــذبائح والـــصيد، بـــاب:  أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب)١( ًمـــن اقتنـــى كلبـــا لـــيس بكلـــب صـــيد أو ماشـــية، : ال
األمــر بقتــل الكــالب وبيــان : ، واإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتابــك المــساقاة، بــاب)٥٤٨٠(، حــديث رقــم ٧/١٨٤

 ).١٥٧٤(،حديث رقم ٣/١٢٠١نسخه وبيان تحريم اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، 
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  الفصل الثالث
  أحكام متعلقة بالرقية 

  
  :وفيه ثالثة مباحث

  .أحكام تخص المرأة في الرقية: ولالمبحث األ
  : وفيه ثالثة مطالب

  .لوالمرأة على الرج، قراءة المرأة على المرأة: المطلب األول
  .حكم النظر ومس المرأة أثناء الرقية: المطلب الثاني
  .حكم الخلوة بالمرأة األجنبية من أجل الرقية: المطلب الثالث

  .حكم رقية أهل الكتاب للمسلمين: يالمبحث الثان
  .حكم أخذ األجرة على الرقية: المبحث الثالث
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  الفصل الثالث
  أحكام متعلقة بالرقية

  
  :وفيه ثالثة مباحث

  :أحكام تخص المرأة في الرقية: بحث األولالم
والمرأة على الرجل، وثانيها حكم ، يوضح هذا المبحث ثالثة مطالب، أولها قراءة المرأة على المرأة

النظر ومس المرأة أثناء الرقية، وثالثها حكم الخلوة بالمرأة األجنبية من أجل الرقية، أوضحها 
   :كالتالي

  :والمرأة على الرجل، على المرأةقراءة المرأة : المطلب األول
، وتخصصهن في هذا المجال، وقد يتساءل البعض عن مشروعية رقية المرأة للنساء: ًأوال

  ُسئل الشيخ ابن جبرين عن حكم تخصص المرأة المسلمة في الرقية الشرعية؟ 
ة في السنة الرقية الشرعية هي العالج بكتاب اهللا تعالى، وباألدعية المأثور” :-حفظه اهللا-فأجاب

ُالصحيحة، فمن حفظها، وعرف تلك النصوص التي تستعمل في الرقية فله استعمالها، وال فرق بين 
 لما مرض، وتنفث بيده رجاء ���� ترقي نبي اهللا -  رضي اهللا عنها- الرجل والمرأة، فقد كانت عائشة َ

، وال شك أن الكثير من النساء المؤمنات قد يحفظن القرآن، و)١(بركتها  الكثير من األوراد، وهن من
الصالحات القانتات الحافظات للغيب فلهن عمل الرقية للنساء حتى ال تحتاج المرأة إلى الذهاب 

  .)٢(“ واهللا أعلم–للرجال ألجل الرقية، وكذا ترقي المرأة محارمها، ونساءها، وهذا موجود فيهن بكثرة
  :ات في هذه المسالة، وهيعدة وقف" فتح الحق المبين"وقد ذكر صاحب كتاب 

إن طريق الرقية الشرعية شائك يحمل في طياته الكثير من المخاطر التي ال تستطيع المرأة  •
  .تحملها، والصبر على أذاها

ضعف المرأة أمام مغريات الحياة الكثيرة من حب المال، وحب الظهور، والمدح، مما يؤدي إلى  •
 . فسادها، وبعدها عن منهج الكتاب والسنة

ِقد يؤدي هذا األمر إلى إهمال المرأة لبيتها، وزوجها، وهذا يوقعها في محاذير شرعية كثيرة • ُ . 

                                                 

 ).  ١٠:ص( سبق تخريجه، )١(

ً، نقــال عــن فتــوى )٣٨٥،٣٨٤( فـتح الحــق المبــين فــي أحكــام رقــى الــصرع والــسحر والعــين، ألســامة المعــاني، ص)٢(
  . ه١٤١٨ شعبان ٢٤عبداهللا بن جبرين، بتاريخ : للشيخ
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لها عرضة لتسلط تعرض المرأة ألحكام الحيض والنفاس، وغيرها من األحكام التي تجع •
 .ٕالشيطان، وايذائه

ك الموقف من تلك االعتبارات عدم تعرض المرأة لذل" فتح الحق المبين"واستخلص صاحب كتاب 
ٕإال في حاالت الضرورة التي تحتم التدخل، واعانة المظلوم، وتكتفي بمحارمها، وأهل بيتها  ُ)١(  . 

، ويرى أن هذه االعتبارات ليست مانعة لرقية المرأة للنساء ويؤيد الباحث فتوى الشيخ ابن جبرين
قية، وال فرق بين الرجل خاصة لما فيها من استغناء المرأة عن اللجوء إلى الرجال في مجال الر

والمرأة في ذلك، ألن الكثير من النساء يحفظن القرآن الكريم، والكثير من األوراد، وهن من   
 ترقي النبي -  رضي اهللا عنها-المؤمنات الصالحات القانتات الحافظات للغيب، وقد كانت عائشة

  . ، فال حرج في رقية المرأة للنساء����
  : رجالرقية المرأة لل: ًثانيا

 نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى ����كنا مع النبي :  قالت)٢(جاء عن الربيع بنت معوذ
  . )٣("المدينة

 يغزو بأم سليم، ونسوة من األنصار معه إذا غزا ����كان رسول اهللا :" وعن أنس بن مالك قال
َفيسقين الماء ويداوين الجرحى َ")٤(.  

  : قال الحافظ ابن حجر
لة فتجوز مداواة األجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس أما حكم المسأ” ُ

  .)٥(“باليد وغير ذلك

                                                 

 ).٣٨٨،٣٨٦،٣٨٥:ص( فتح الحق المبين، )١(

 ����شأن فـي اإلسـالم، بايعـت رسـول اهللا الربيع بنت معـوذ بـن عفـراء، النجاريـة األنـصارية، صـحابية مـن ذوات الـ) ٢(
ً كثيـرا مــا يغـشى بيتهـا فيتوضـأ ويــصلي ويأكـل عنـدها، عاشـت إلــى ����بيعـة الرضـوان تحـت الــشجرة، وكـان النبـي 

 .، بتصرف يسير٣/١٥األعالم، للزركلي، . أيام معاوية
، حــديث ٤/٦٩لغــزو، مــداواة النــساء الجرحــى فــي ا: الجهــاد والــسير، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب) ٣(

 ).٢٨٨٢(رقم 
  ، حــديث ٣/١٤٤٣غــزوة النــساء مــع الرجــال، : الجهــاد والــسير، بــاب: أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب) ٤(

  ).١٨١٠(رقم 

 .١٠/١٣٦ل، هل يداوي الرجل المرأة، والمرأة الرج: الطب، باب: فتح الباري، البن حجر، كتاب) ٥(
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وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم ال يكون فيه  مس بشرة إال ” :وقال النووي 
  .)١(“في موضع الحاجة

جها وأبناءها، وأحد محارمها كما ثبت ذلك من فعل  أنه يجوز للمرأة رقية زو:ويتبين لنا مما تقدم
 في مرض موته، ويجوز رقية الرجل األجنبي للضرورة القصوى كما أشار ����عائشة، ورقيتها للنبي 

ُإلى ذلك ابن حجر، وفي حالة تعذر وجود أحد من المحارم خاصة أن بعض الحاالت التي تعاني  
 بسبب تعرضه لمرحلة الخطر، وعدم تداركها يؤدي من السحر، والمس، تحتاج إلى التدخل الفوري

إلى وفاة المريض، ولكن الضرورة تقدر بقدرها فتحرص المرأة على أن تنضبط بالضوابط الشرعية،  ُ
  .  كما أشار إلى ذلك اإلمام النووي، وابن حجر، خاصة فيما يتعلق بالنظر، والجس باليد، وغير ذلك

  :رأة أثناء الرقيةحكم النظر ومس الم: المطلب الثاني
  مس جسد المرأة، يدها أو جبهتها ُسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية السعودية عن 

أو رقبتها مباشرة من غير حائل، بحجة الضغط والتضييق على ما فيها من الجان، خاصة أن مثل 
  هذا اللمس يحصل من األطباء في المستشفيات، وما هي الضوابط في ذلك؟

َال يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها؛ لما في ” :وأجابت اللجنة عن ذلك، فقالت ِ
ذلك من الفتنة، وانما يقرأ عليها بدون مس، وهناك فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب؛ ألن   ٕ

 عمله وهو الطبيب قد ال يمكنه العالج إال بمس الموضع الذي يريد أن يعالجه، بخالف الراقي فإن
  .      )٢(“القراءة والنفث ال يتوقف على اللمس

 عن ُأناس يعانون من بعض األمراض التي -  رحمه اهللا- ُوسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين
ًال يجدون لها عالجا طبيا فيلجئون إلى بعض أهل العلم، وبعض حملة كتاب اهللا من أهل التقوى  ً

ة، وقد يكون المرضى من النساء، ويكون مكان الوجع عندهن في والصالح ليرقوهم بالرقى الشرعي
رؤوسهن أو صدورهن أو أيديهن أو أرجلهن؛ فهل يجوز كشف هذه األماكن للقراءة عند الضرورة؟    

   عند القراءة؟- ً إن كان جائزا - وما هي حدود الكشف 

                                                 

، غـــزوة النـــساء مـــع الرجـــال: الجهـــاد والـــسير، بـــاب: لحجـــاج، للنـــووي، كتـــابالمنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن ا) ١(
١٢/١٨٨ . 

 . ١/٩٠ المجموعة الثانية، ،  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءفتاوى) ٢(



 

"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א���	�!
�מ��$����������� 

 
 

١٢٤

ً وليس متهما في دينه وأخالقه، إذا كان  الرجل من أصحاب التقى والصالح،” -رحمه اهللا–فأجاب 
 فال بأس بالكشف، ولكن البد أن يكون - وقال البد من كشف موضع األلم حتى أقرأ عليه مباشرة 

  .)١(“هناك محرم حاضر بحيث ال يخلو بها القارئ؛ ألنه ال يجوز الخلوة إال مع ذي محرم
ٍوسئل فضيلة الشيخ عبد اهللا ابن جبرين عن رجل من أهل التقى و ًالصالح ليس متهما في دينه ُ

ًوخلقه حافظا لكتاب اهللا، يعالج الناس بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، ويحضر إليه بعض 
المرضى من النساء، والبعض منهن قد يكون بها مس أو جنون فتتكشف عورتها أثناء القراءة بغير 

 الشيخ قبل القراءة بعصب عينيه حتى إرادتها، وقد ينتقل األلم إلى أماكن مختلفة في الجسم؛ فيقوم
ًال يرى شيئا من عورة المرأة، ويتابع األلم بالقراءة بوجود محرم للمرأة معها أثناء القراءة دون خلوة، 

  فما رأيكم في حكم الشرع في عمله هذا؟ 
  :  فأجاب على ذلك، فقال

لى عالجها والرقية عليها أحد يحسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعالج مثل هذه الحاالت، أو أن يتو”
محارمها، من أهل التقى والصالح من حملة القرآن الكريم، فإن لم يوجد شيء من ذلك ففعل هذا 
ًالرجل الذي يعصب عينيه جائز إذا أمن الفتنة، ولم يمس شيئا من بشرتها، فإن لم يحصل هذا  ِ

ب منه، ولعله يكفي لعالجها، اقتصر على قراءته في ماء أو زيت وأعطاه ألهلها لتدهن به وتشر
  .  )٢(“واهللا أعلم

 أنه يحسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعالجهن، أو أن يتولى عالجهن، :ويتضح لنا مما تقدم    
والرقية عليهن أحد محارمهن من أهل التقوى، والصالح من حملة ال قرآن الكريم، فإن لم يوجد ،  

المرأة التي يرقيها؛ لما في ذلك من الفتنة؛ ألن عمل الراقي هو فال يجوز للراقي مس شيء من بدن 
  .     القراءة، والنفث

  :حكم الخلوة بالمرأة األجنبية من أجل الرقية: المطلب الثالث
ُسئل فضيلة الشيخ عبد اهللا بن جبرين، عن اعتبار القراءة على جمع من النساء في مكان واحد، 

  وة بهن أم ال؟مع عدم وجود أحد محارمهن خل

                                                 

   .www.alukah.comفتاوى موقع األلوكة، لمجموعة من العلماء، فتوى للشيخ ابن جبرين،) ١(

 ). ١٣٨:ص(حر، فتاوى العلماء في الس) ٢(
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ال يعد خلوة وجود نساء مع رجل واحد للقراءة عليهن جميعا؛ حيث إن الخلوة ” :فأجاب على ذلك ً َ ُ
  : ، فقال)١(خطبنا عمر بالجابية: ! لالمحظورة كون المرأة وحدها مع رجل أجنبي؛ فعن ابن عمر 

،  ففي حال وجود )٢(..."الشيطانأال ال يخلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما ...يا أيها الناس”
مجموعة من النساء اثنتين فأكثر مع رجل من القراء الموثوقين من أهل الدين واإليمان والخير 
ًوالصالح واالستقامة لمعالجة صرع أو عين أو مرض نفساني ال يكون ذلك محظورا؛ لكن يقتصر 

ًالقارئ على الرقية وراء الستر، وال يمس شيئا من بدن ال َ َ  مرأة األجنبية بدون حائل، وحيث إن
األولياء حاضرون فيفضل حضور من يخاف على موليته من اإلغماء ونحوه ليتولى مباشرة جسمها  ُ

  .)٣(“وتغطية بدنها، واهللا أعلم
وسأل رجل اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية السعودية عن زوجته التي ُأصيبت بمرض نفسي، 

  جها عند أحد الكهنة، لكنه يعالجها بالقرآن، فما حكم الشرع في ذلك؟ويريد أهلها عال
  :فأجابت اللجنة عن ذلك، فقالت

ُأحسنت بعالجها بقراءة القرآن عليها ورقيتها باألدعية النبوية المأثورة، لكن يحرم خلوة األجنبي ”
ًالذي يرقيها بها، ويحرم عليها أن تكشف شيئا من عورتها أمامه، أو يضع يد ه عليها، ولو توليت ُ

ًعالجها بذلك، أو تواله أحد محارمها كان أحوط، ونرى أن تعالجها أيضا بالمستشفى ونحوه عند 
دكتور األمراض النفسية فإنه متخصص في عالج هذا المرض، أما عرضها على الكهان، والذهاب  

ُء لم تقبل له صالة أربعين ًمن أتى عرافا فسأله عن شي: "����بها إليهم للعالج فممنوع؛ لقول النبي 
ًمن أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا : "����قال رسول اهللا : ، وعن أبي هريرة قال)٤("ليلة ً

                                                 

ُيجمــع، وهــي : ُالحــوض الــذي يجبـي فيــه المــاء لإلبــل، أي: بكــسر البــاء، ويــاء مخففــة، وأصـله فــي اللغــة: الجابيـة) ١(
 . ٢/٩١، ومعجم البلدان، لياقوت الحموي، ١/١١٩، "جبا "مختار الصحاح، للرازي، مادة. أعمال دمشققرية من 

، ٤/٤٦٥مـا جـاء فـي لـزوم الجماعـة، : ، بـاب����فـتن عـن رسـول اهللا ال: أخرجه اإلمام الترمذي فـي سـننه، كتـاب) ٢(
  . صحيح: ، وقال األلباني)٢١٦٥(حديث رقم 

 ).١٣١:ص( فتاوى العلماء في السحر، ) ٣(

، حـديث رقـم ٤/١٧٥١ٕتحـريم الكهانـة، واتيـان الكهـان، : اآلداب، بـاب: تاب أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، ك) ٤(
 .حيحص: ، وقال األلباني)٢١٦٥(
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تباع الحق، والتمسك به، ، وفق اهللا الجميع ال)١("����فصدقه بما يقول فقد كفر بما ُأنزل على محمد 
  .)٢(“وترك المخالفة، وباهللا التوفيق

أنه ال يجوز خلوة المرأة برجل أجنبي للقراءة عليها، ولكن وجود نساء مع رجل : ويتضح مما تقدم
  . واحد للقراءة عليهن ال يعد خلوة

                                                 

، حــديث رقــم ١/٢٠٩النهــي عــن إتيــان الحــائض، : أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه، كتابــك الطهــارة وســننها، بــاب) ١(
، )١١٣٦(، حـديث رقـم ١/٢٧٥مـن أتـى امرأتـه فـي دبرهـا، : ، بـابالطهـارة: ، والدرامي في سـننه، كتـاب)٦٣٩(

 . صحيح: ، وقال األلباني)١٠١٦٧(، حديث رقم ١٦/١٤٢وأحمد في مسنده، 

 . ١/٢٥٣فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء، المجموعة األولى، ) ٢(
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  :حكم رقية أهل الكتاب للمسلمين: المبحث الثاني
  :اختلف العلماء في رقية اليهود والنصارى للمسلمين على قولين

  :القول األول
، إلى جواز رقية أهل الكتاب للمسلمين )١(، والشافعي، وابن وهبذهب اإلمام مالك في رواية عنه

  .)٢(ُإذا رقوا بما يعرف من كتاب اهللا، و ذكره، وسلمت رقاهم من الشرك
  :القول الثاني

ذهب اإلمام مالك في رواية، والربيع بن سليمان، إلى كراهة رقية أهل الكتاب للمسلمين، وهو 
  .)٣(���� المفهوم من قول عبد اهللا بن مسعود

  :األدلة
 -  عن عائشةُبما روي-  القائلون بجواز رقية أهل الكتاب للمسلمين- استدل أصحاب القول األول

  عالجيها : "دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال ����  أن رسول اهللا- رضي اهللا عنها
    .)٤("بكتاب اهللا

أس أن يرقى اإلنسان بكتاب اهللا عز ال ب: سألت الشافعي، عن الرقية فقال”: قال الربيع بن سليمان
ُإذا رقوا بما يعرف . نعم: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ فقال: قلت. ُوجل، وما يعرف من ذكر اهللا

ًفيه غير حجة، فإن مالكا أخبرنا عن : وما الحجة في ذلك؟ فقال: أو ذكر اهللا فقلت من كتاب اهللا، 
خل على عائشة رضي اهللا عنهما وهي تشتكى، عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق د

                                                 

ًعبد اهللا بن وهب بن مـسلم القرشـي، مـوالهم، أبـو محمـد المـصري، الفقيـه، ثقـة حـافظ ال يقلـد أحـدا، ذا تعبـد :  هو)١(
  ). هـــــ١٩٧ -هـــــ١٢٥(وتزهــــد، أحــــد األئمــــة األعــــالم، وهــــو مــــن أصــــحاب اإلمــــام مالــــك، مولــــده ووفاتــــه بمــــصر 

، ١٦/٢٧٧، وتهـــذيب الكمـــال، للمــــزي، ٨/٣٤٦، والثقـــات، البـــن حبــــان، ٧/٢٧٣لـــسان الميـــزان، البـــن حجــــر، 
 .بتصرف يسير

، واألم، ٩/٤٢٨الرقـــى بـــالقرآن والمعـــوذات، : شـــرح صـــحيح البخـــاري، البـــن بطـــال، كتـــاب الطـــب، بـــاب:  انظـــر)٢(
الرقــى، : الطــب، بــاب: البــن حجــر، كتــاب، وفــتح البــاري، ٧/٢٢٨فــي الجهــاد، : العتــق، بــاب: للــشافعي، كتــاب

فـي مـذاهب العلمـاء فـي مـسائل مـن أحكـام : األطعمـة، فـرع: ، والمجموع شـرح المهـذب، للنـووي، كتـاب١٠/١٩٧
 .٤/٣٥٤الرقية من العين، : الجامع، باب: ، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي، كتاب٩/٦٥المضطر، 

 .نفس المراجع السابقة:  انظر)٣(

 ).  ٥: ص(ه،  سبق تخريج)٤(
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فإنا نكره رقية أهل : فقلت للشافعي، )١("ارقيها بكتاب اهللا": ����ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر
ولم؟ وأنتم تروون هذا عن أبي بكر، وال أعلمكم تروون عن غيره من أصحاب النبي : الكتاب، فقال

تاب ونساءهم، وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب اهللا  خالفه، وقد أحل اهللا جل ذكره طعام أهل الك����
  .)٢(“مثل هذا أو أخف
   :وجاء في المنتقى

ُظاهره أنه أراد التوراة؛ ألن اليهودية في الغالب ال تقرأ القرآن، ويحتمل ”   - أنه يريد ذكر -  واهللا أعلم 
ُاهللا، أو رقية موافقة لما في كتاب اهللا تعالى، ويعلم صحة ذلك بأن ت ظهر رقيتها، فإن كانت موافقة ُ

  .)٣(“لكتاب اهللا عز وجل أمرها بها
  :أما أدلة من كره رقية أهل الكتاب فهي كما يلي

كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير : قالتجاء عن زينب، امرأة عبد اهللا، 
ًطويل القوائم، وكان عبد اهللا إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما، فل  ما سمعت صوته احتجبت

َرقي لي فيه من : ما هذا؟ فقلت: منه، فجاء فجلس إلى جانبي، فمسني فوجد مس خيط، فقال ِ ُ
الحمرة، فجذبه، وقطعه فرمى به، وقال لقد أصبح آل عبد اهللا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول اهللا 

أبصرني فالن، فدمعت عيني ًفإني خرجت يوما، ف: ، قلت"إن الرقى والتمائم والتولة شرك: " يقول����
ٕذاك الشيطان، إذا أطعته تركك، واذا : ٕالتي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، واذا تركتها دمعت، قال

 كان خيرا لك، وأجدر أن ����عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول اهللا 
اس، اشف أنت الشافي، ال شفاء أذهب الباس، رب الن: "تشفين، تنضحين في عينك الماء، وتقولين

  .)٤(ًإال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما

                                                 

 ،)١٦٨٨(، حـــديث رقـــم ٢/٩٤٣التعـــوذ والرقيـــة فـــي المـــرض، : بـــابالعـــين، :  أخرجـــه مالـــك فـــي الموطـــأ، كتـــاب)١(
، حـــديث ٧/٤٠٨ُفـــي المـــريض، مـــا يرقـــى بـــه، ومـــا يعـــوذ بـــه، : الطـــب، بـــاب: ومـــصنف ابـــن أبـــي شـــيبة، كتـــاب

ُرقيـة بكتـاب اهللا عـز وجـل وبمـا يعـرف إباحـة ال: الـضحايا، بـاب: الكبـرى، للبيهقـي، كتـاب، والسنن )٢٤٠٤٧(رقم
المجمـوع شـرح : انظـر. وهذا األثر صحيح اإلسناد: ، وقال النووي)٢٠٠٨٦(، حديث رقم ٩/٣٤٩، من ذكر اهللا

 .٩/٦٥ المضطر، في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام: األطعمة، فرع: كتابالمهذب، للنووي، 

 .في الصفحة السابقة) ٥(اإلحالة رقم:  انظر)٢(

 .٤/٣٦١التعوذ والرقية من المرض، : الجامع، باب:  المنتقى للباجي، كتاب)٣(

 ).٥:ص(سبق تخريجه، ) ٤(
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، أرشد امرأته إلى ما هو أفضل من ذهابها إلى ���� أن عبد اهللا بن مسعود :ويتبين لنا مما سبق
  .����اليهودي الذي كان يرقي، أال وهو رقية رسول 

ُ من أن يرقوا برقية ال يعرف ً، كره رقية أهل الكتاب لئال يكون مما بدلوه، وخوفافاإلمام مالك
  .                    )١(معناها، فما يدري هل هي موافقة لما في كتاب اهللا تعالى أم ال؟

ُوالــذي يــراه الباحــث أنــه ال يــستبعد تبــديل الرقيــة  ألن الرقــى الــشركية، والبدعيــة، والممنوعــة، قــد ،
انتشرت كثيرا فـي هـذا الزمـان عنـد المـسلمين، وألن ا ُلقـول باحتمـال أن يرقـوا برقيـة ال يعـرف معناهـا، ً

ٌقـول فيــه نظــر، ألن أصــحاب القــول األول، قــد صــرحوا بــأن جــواز الرقيــة مبنــي علــى إذا مــا رقــوا بمــا    ٌ
وبعــد هــذا العــرض لهــذه المــسألة، فــالحكم فيهــا هــو المنــع درًأ للمفاســد يعــرف مــن كتــاب اهللا وذكــره، 

الكليـة، والحـذر مـن نـشر ذلـك، أو إقـراره فـي العـصر الـذي نعـيش ٕالمترتبة عن ذلـك، واغـالق البـاب ب
  :فيه، وذلك لألسباب التالية

  .ألن في الكتاب والسنة، آيات محكمات، وأدعية مأثورة، تغنينا عن ذلك كله �

  .حتى ال يعتقد العامة، وأهل القبلة، بقيمة ديانة أهل الكتاب، مع ما اكتنفها من تبديل وتحريف �

َِذا العمــل، مــدخال مــن قبــل أهــل الكتــاب، للــدعوة لليهوديــة والنــصرانية، مــستغلين حتــى ال يكــون هــ � ً
    .بذلك الجهل العظيم السائد في بالد المسلمين

   
  

                                                 

، والمنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج، ١٠/١٩٧الرقــى، : الطــب، بــاب: فــتح البــاري، البــن حجــر، كتــاب) ١(
 .، بتصرف كبير١٤/١٦٨الطب والمرض والرقى، : السالم، باب: للنووي، كتاب
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  :حكم أخذ األجرة على الرقية: المبحث الثالث
  .)١(اتفق األئمة األربعة وغيرهم من العلماء على جواز أخذ األجرة على الرقية

   -: النبوية التاليةواستدلوا باألحاديث
  : قال����جاء عن أبي سعيد الخدري 

 ، في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب،����أصحاب النبي  انطلق نفر من"

له بكل شيء ال ينفعه شيء، ) فشفوا(ُفاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا 
  : فأتوهم، فقالوا  نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء،لو أتيتم هؤالء الرهط الذين: فقال بعضهم
فهل عند أحد منكم من  له بكل شيء ال ينفعه،) وشفينا(ُإن سيدنا لدغ، وسعينا ! يا أيها الرهط

فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا  نعم واهللا إني ألرقي، ولكن استضفناكم،: شيء؟ فقال بعضهم
ًلنا جعال، فصالحوهم على  الحمد هللا رب العالمين، : قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه،  ويقرأُ

فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال : َََمن عقال، فانطلق يمشي وما به  قلبة، قال ُفكأنما نشط
، فنذكر له الذي كان، فننظر ����تفعلوا حتى نأتي رسول اهللا  ال: اقسموا، فقال الذي رقى: بعضهم

قد : (، ثم قال)وما يدريك أنها رقية؟: (ذلك، فقال ، فذكروا له����قدموا على رسول اهللا ما يأمرنا، ف
  .  )٢("����ًواضربوا لي معكم سهما، فضحك رسول اقسموا أصبتم، 

  : الحديث ً تعقيبا على شرح- رحمه اهللا- وذكر النووي
أن هذا تصريح بجواز أخذ األجرة على الرقية بالفاتحة، وأنها حالل ال كر فيها، وكذا األجرة على  اهة

  .)٣(تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وآخرين
قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم : (���� قوله :فالشاهد من الحديث على جواز أخذ األجرة

   ).ًسهما

                                                 

جــواز أخــذ األجــرة علــى الرقيــة : الــسالم، بــاب: المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج، للنــووي، كتــاب: انظــر) ١(
ُما يعطى في الرقيـة علـى : اإلجارة، باب: ، وعمدة القاري، لبدر الدين العيني، كتاب١٤/١٨٨بالقرآن واألذكار، 

ُمـا يعطـى فـي الرقيـة : اإلجـارة، بـاب: تـاب، وفـتح البـاري، البـن حجـر، ك١٨/٢٩٠أحياء العرب بفاتحـة الكتـاب، 
 .٣/١٨٥الحج، : ، والمغني، البن قدامة، كتاب٤/٤٥٣على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، 

 ).٥٤:ص( سبق تخريجه،)٢(

جــواز أخــذ األجــرة علــى الرقيــة بــالقرآن : الــسالم، بــاب: المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج، للنــووي، كتــاب) ٣(
 .١٤/١٨٨واألذكار، 
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 فعرض – أو سليم –مروا بماء فيهم لديغ  ���� أصحاب النبي ًأن نفرا من ":���� وعن ابن عباس
ًهل فيكم راق؟ إن في الماء رجال لديغا : أهل الماء فقال م رجل منله ً – فانطلق رجل–ً أو سليما  

أخذت على : وقالوا منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك
يا : الرجل ًجرا، فقاليا رسول اهللا أخذ على كتاب اهللا أ: ًكتاب اهللا أجرا حتى قدموا المدينة، فقالوا

 فانطلقت فرقيته بفاتحة الكتاب – أو سليم –لديغ  رسول اهللا إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم
ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا عز وجل: ����على شاء فبرأ، فقال رسول اهللا  ")١( .  

  ًتم عليه أجرا كتاب اهللا إن أحق ما أخذ( :����قوله : والشاهد من الحديث على جواز أخذ األجرة
  ).عز وجل

ًفأسلم، ثم أقبل راجعا من ���� أنه أتى رسول اهللا ": ���� وعن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه
إنا حدثنا أن صاحبكم هذا، قد : موثق بالحديد، فقال أهله عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون  ُ 

ة الكتاب، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول تداويه؟ فرقيته بفاتح جاء بخير، فهل عندك شيء
ِوذكر في موضع آخر" هل إال هذا : "  فأخبرته، فقال����اهللا  : قال! ال: ؟ قلت)غير هذاهل قلت (: ُ

  .)٢("خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق"
برقية باطل، لقد  كلخذها فلعمري لمن أ: (����قوله : والشاهد من الحديث على جواز أخذ األجرة

   ). أكلت برقية حق
                      على الرقية من باب اإلجارة أم الجعالة؟ ُهل المعطى من األجرة: مسألة

ًالطبيب جعال على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب  إذا جعل”: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ُ
قاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع، فإن جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فر  الذين����النبي 
على الشفاء ال على القراءة، ولو استأجر طبيبا إجارة الزمة على الشفاء لم يجز، ألن الشفاء الجعل  ً

دون اإلجارة  غير مقدور له، فقد يشفيه اهللا، وقد ال يشفيه، فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة
  .)٣(“الالزمة

                                                 

 ).٥٤:ص( سبق تخريجه، )١(

 ). ٦٥:ص( سبق تخريجه، )٢(

 .٢٠/٥٠٧مجموع الفتاوى، البن تيمية، ) ٣(
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أن أخذ األجرة على الرقية يجوز، لكن يكون جعالة ال إجارة، فإن :  كتابهوقد ذكر ابن قدامة في 
فتجوز على عمل مجهول، والجعالة أوسع : من مدة أو عمل معلوم، أما الجعالةاإلجارة ال بد فيها 

  .)١(من باب اإلجارة
جرة على الظاهر من األحاديث النبوية الشريفة، وأقوال أهل العلم، هو جواز أخذ األ :الخالصة

الرقية، وأن ذلك قد يكون من باب اإلجارة إن لم يشترط الشفاء، ومن باب الجعالة إذا اشترط 
 أقر الصحابة على ما ����الشفاء، ألن ذلك مجهول وهو مما تجوز فيه الجعالة ال اإلجارة، فالنبي 

 .أخذوه من األجرة

                                                 

 .٦/١٣٣ المغني، البن قدامة، )١(
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  : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
ُ اآليــــات القرآنيــــة، واألدعيـــة المــــأثورة، التــــي تقـــرأ علــــى المــــسحور، والممــــسوس، الرقيـــة مــــا كــــان مـــن .١

  .والمحسود بنية الشفاء، وذهاب العلة من بدنه، ونية التحصن من أذى الشيطان، وكيده
 . جذور الرقى والتعاويذ تعود إلى زمن قديم، فقد سبقت الطب بزمن بعيد .٢

المـسلم، فهــي تحمـي النــاس مـن الــذهاب إلـى الــسحرة، الرقيـة الـشرعية لهــا آثـار عظيمــة فـي المجتمــع  .٣
والمشعوذين، والدجالين . 

ًعمل الراقي الشرعي مـن أعظـم الجهـاد، فهـو يحـارب عـدوا يكيـد باإلنـسان لـيال ونهـارا، فينبغـي عليـه  .٤ ً ً
ًالحذر، فيحصن نفسه تحصينا قويا، فال يجد الشيطان طريقا للوصول إليه ً ً  ُ . 

مـــن األمــراض النفــسية، والعــضوية، والجنـــسية للرجــال، والنــساء، كمــا أنـــه ال يتــسبب الجــان بــالكثير  .٥
ًينشئ مرضا عضويا، بل يستفيد منه في اإليذاء ً ُ . 

اشتمل اإلسالم على الكثيـر مـن التحـصينات اإليمانيـة للمـسلم مـن أذى الـشيطان، وكيـده، كالـصالة،  .٦
 . وغيرهاوأذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكار النوم، والوضوء، 

عالج اإلسالم مـواطن كثيـرة فـي حيـاة المـسلم، فنجـد رقيـة لـبعض األمـراض العـضوية، كرقيـة اللـديغ،  .٧
والنملــة، والجــروح، ورقيــة األمــراض غيــر العــضوية، كالــسحر، والمــس، والعــين، والمــصيبة، والفــزع، 

 .واألرق المانع من النوم، وغيرها

 .ب، واألبدانالسحر حقيقة قرآنية واقعية، يؤثر في القلو .٨

 . صرع الجن لإلنس، أمر الشك فيه، ال ينكره إال قليل الحظ من العلم، والعقل، والمعرفة .٩

 . بين البحث الفرق بين الرقية، والتميمة، والتولة، والنشرة، والودعة .١٠

الرقية وسيلة فعالة للـدعوة إلـى اهللا عـز وجـل للمرقـي، وللجـن المتلـبس بـه، وألهـل المرقـي، وللنـاس  .١١
 . ًجميعا

ًبين البحث جواز رقية المرأة للنساء، وال حرج في ذلك، وكذلك أيضا رقيتهـا للرجـال عنـد الـضرورة  .١٢
 . القصوى، مع االلتزام بالضوابط الشرعية

ذكــر البحــث عــدم جــواز خلــوة المــرأة برجــل أجنبــي مــن أجــل القــراءة عليهــا، ولكــن وجــود نــساء مــع  .١٣
 .رجل واحد للقراءة عليهن ال يعد خلوة

ًالبحث عـدم جـواز رقيـة أهـل الكتـاب للمـسلمين درءا للمفاسـد المترتبـة علـى ذلـك، بحيـث ال أوضح  .١٤
يعتقد العامة بقيمة ديانة أهل الكتاب، مع ما اكتنفها مـن التحريـف، والتبـديل، وحتـى ال يكـون هـذا 

 . ًالعمل مدخال للدعوة للديانة اليهودية، والنصرانية
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  الـــــــــصحابة علـــــــــى  � ّة، فقـــــــــد أقـــــــــر النبـــــــــيذكـــــــــر البحـــــــــث جـــــــــواز أخـــــــــذ األجـــــــــرة علـــــــــى الرقيـــــــــ .١٥
 . أخذهم األجرة على الرقية

ُلم يأت دليـل شـرعي نـص صـراحة علـى آيـات العـالج مـن الـسحر، والـصرع، ولكـن وجـدت بعـض  .١٦  ِ
 .األحاديث تنص على فضل هذه اآليات، وهي مما جرب منفعته من خالل الرقية الشرعية

 .تي يستعيذ منها اإلنسانتتضمن المعوذتان االستعاذة من كافة الشرور ال .١٧

ًوتعد آية الكرسي بيانا لقواعـد التـصور اإلسـالمي الـذي يقـوم عليـه وجـود الجماعـة المـسلمة، وهـي  .١٨
ٕمن جوامع اآليات القرآنية، وروائعها في صدد تقرير وحدة الله، وكمال صفاته، واحاطته، وقدرته ّ . 

 مــن العلمــاء لقــرنهم اهللا باســمه، فــضل العلــم، وشــرف العلمــاء وفــضلهم؛ فإنــه لــو كــان أحــد أشــرف .١٩
 أن ����واسم مالئكته، كما قرن اسم العلماء، ولو كان شيء أشرف من العلم ألمر اهللا تعالى نبيـه 

 . يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم

 -:التوصيات
منقـــذ يوصـــي الباحـــث المجتمـــع اإلســـالمي بتقـــوى اهللا عـــز وجـــل، وتطبيـــق الكتـــاب، والـــسنة فإنهمـــا ال .١

  . الوحيد لإلنسان من كيد الشيطان، وحزبه
يوصي الباحث الراقي الشرعي بااللتزام بضوابط الرقية الشرعية، والتحصن بما اشتمل عليه اإلسـالم  .٢

 .من تحصينات للمسلم من أذى الشيطان، وكيده

جالين، يوصي الباحث المجتمع عامة بالحذر كل الحذر من الذهاب إلـى الـسحرة، والمـشعوذين، والـد .٣
 . فإنهم طريق الشرك، والكفر باهللا عز وجل

يوصي الباحث الحكومة بمحاربة السحرة، والمشعوذين، والدجالين فـي هـذا المجتمـع، وتوعيـة العامـة  .٤ 
 . بخطورتهم على هذا المجتمع

اة ًيوصي الباحث الحكومة أيضا بإقامة مراكز للعالج بالقرآن، تـساعد العامـة علـى معرفـة طـرق الرقـ .٥
، -ٕ وان نــدرت-الــشرعيين، كمــا ويوصــيهم بــدعم مراكــز العــالج بــالقرآن الموجــودة فــي الوقــت الحــالي

وتشجيع أصحابها على محاربة السحرة، والمشعوذين، والدجالين . 
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 فهرس اآليات

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية م

١- ﴿ ÉΟ ó¡Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9 $# ∩⊇∪ ß‰ ôϑ ysø9 $# !  ٧٦،٥٥ ٧-١ الفاتحة ﴾...¬

٢- ﴿(#θãèt7 ¨? $#uρ $tΒ (#θè= ÷G s? ßÏÜ≈u‹ ¤±9 $# 4’ n?tã Å7 ù= ãΒ........﴾ ٦٣،٤٥أ، ١٠٢ 

٣- ﴿* tβρâ÷ ß∆ù' s? r& }̈ $̈Ψ9 $# Îh� É9 ø9 $$Î/ tβöθ|¡Ψ s? uρ öΝ ä3|¡à�Ρr&...﴾  ٢٢ ٤٤ 

٤- ﴿Ν ä3̄Ρ uθè= ö7 oΨ s9uρ &óý Î/ zÏiΒ Å∃öθsƒø: $# Æíθàfø9 $# uρ.......﴾ ١٠٩،٢٣ ١٥٦- ١٥٥  

٥- ﴿(#θãΖŠÏètFó™$# uρ Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο4θn= ¢Á9 $# uρ 4................. ﴾ ٢٥ ٤٥  

٦- ﴿$yγ•ƒr' ¯≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θãΨ‹ÏètG ó™$# Î� ö9 ¢Á9 $$Î/.......﴾ ٢٥ ١٥٣ 

٧- ﴿’ Îû Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚz÷ £∆ ãΝ èδ yŠ#t“ sù ª! $# $ZÊt� tΒ.........﴾ ٣٤،٣٥ ١٠ 

٨- ﴿ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9 $#..............﴾ ٧٧،٨٣،٦٩ ٢٥٥  

٩- ﴿ztΒ# u ãΑθß™§�9 $# !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9Î) ÏΒ ÏµÎn/ §‘ ......﴾ ٧٨،٨٥،٦٩ ٢٨٦- ٢٨٥ 

١٠ - ﴿$Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡............﴾ ٨١،٧٧ ٥-١ 

١١ - ﴿ö/ ä3ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ...................﴾ ٨٢،٧٧ ١٦٤- ١٦٣ 

١٢ - ﴿šÏ% ©!$# tβθè= à2ù' tƒ (# 4θt/ Ìh�9$# Ÿω tβθãΒθà) tƒ āωÎ)....﴾ ١٠٤،١٠٢ ٢٧٥  

١٣ - ﴿y7 Í× ¯≈ s9'ρé& öΝ Íκö� n= tæ ÔN≡uθn= |¹ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×πyϑ ômu‘ uρ (....﴾ 

  
  
  
  
  
  
 البقرة

١٠١ ١٥٧  

١٤ - ﴿$yϑ Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä......﴾ ٢٧ ١٥٩  

١٥ -  ﴿¨βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n=ó™M} $#...............﴾ ٢٧ ١٩  

١٦ - ﴿tΒ uρ ÆMtG ö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ... ﴾ ٢٨ ٨٥  

١٧ - ﴿$Ο !9# ∩⊇∪ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷‘y⇔ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9$# ∩⊄∪﴾ ٨٢،٧٨ ٢-١  

١٨ - ﴿y‰ Îγx© ª!$# …çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ èπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# uρ ..... ﴾ 

  
  

 آل عمران

٧٨،٨٦ ١٨  

١٩ - ﴿ y7 Ï9≡x‹x. uρ $oΨ ù= yèy_ Èe≅ ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρß‰ tã tÏÜ≈ u‹x© ....﴾ ٩٩ ١١٢ األنعام 
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 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية م

٢٠ - ﴿(#θä9$s% #y›θßϑ≈ tƒ !$̈Β Î) βr& u’ Å+ ù= è? !$̈Β Î) uρ βr& tβθä3̄Ρ ß...﴾  ٦٤ ١١٦- ١١٥ 

٢١ - ﴿* !$uΖ øŠym÷ρr&uρ 4’ n< Î) #y›θãΒ ÷βr& È,ø9r& š‚$|Átã......﴾ ٩٤،٥٧ ١١٩- ١١٧  

٢٢ - ﴿āχÎ) ãΝ ä3−/u‘ ª! $# “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ...... ﴾ ٨٧،٧٨ ٥٤ 

٢٣ - ﴿āχÎ) šÏ% ©!$# (# öθs) ¨? $# # sŒÎ) öΝ åκ ¡¦tΒ ×# Í× ¯≈ sÛ......﴾ 

  
  
  

 ١٠٥ ٢٠١ األعراف

٢٤ - ﴿$yϑ ¯Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# tÏ% ©!$# #sŒÎ) t� Ï.èŒ ª!  ٢٩ ٤-٢  األنفال﴾        ........ #$

٢٥ - ﴿tΑ$s% uρ ãβöθtã ö� Ïù ’ÎΤθçG ør$# Èe≅ ä3Î/ @� Ås≈ y™ 5ΟŠÎ= tæ.......﴾ ٩٤ ٨١- ٧٩ 

٢٦ - ﴿βÎ* sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑ ÏiΒ !$uΖ ø9 t“Ρ r& š�ø‹ s9 Î) ........﴾ 
 يونس

١١٣ ٩٤ 

٢٧ - ﴿¢Í_t7≈ tƒ (#θç7yδ øŒ$# (#θÝ¡¡¡ystFsù ÏΒ y# ß™θãƒ ÏµŠ Åzr&uρ..﴾ ٢٣ ٨٧ 
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 يوسف

٩٦ ٦٧ 

٢٩ - ﴿¨βÎ) “ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκ ö� n= tã í≈ sÜ ù= ß™ āωÎ)......﴾ ٢٨ ٤٢ الحجر 

٣٠ - ﴿ãΑ Íi” t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ# u ö�à) ø9 $# $tΒ uθèδ Ö!$x� Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ t......﴾ ٣١، ١٩،٨د، ٨٢ 

٣١ -  ﴿÷ρr& tβθä3tƒ y7 s9 ×M øŠt/ ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 4’ n∋ö� s?........﴾ 
 اإلسراء

٢ ٩٣ 

٣٢ - ﴿tΑ$s% ö≅ t/ (#θà) ø9r& ( #sŒÎ* sù öΝ çλé;$t7 Ïm öΝ ßγ–ŠÅÁÏã uρ.......﴾ ٩٥،٤١ ٦٦ 

٣٣ - ﴿(#θä9$s% #y›θßϑ≈ tƒ !$̈Β Î) βr& u’ Å+ ù= è?....................﴾ ٩٥،٦٤ ٦٥ 

٣٤ - ﴿’ n?≈ yètG sù ª!$# à7 Î= yϑ ø9$# ‘,ysø9 $# 3 Ÿωuρ ö≅ yf÷ès? È.........﴾ ٨٦ ١١٤  

٣٥ - ﴿}§y_÷ρr' sù ’Îû ÏµÅ¡ø� tΡ Zπx�‹ Åz 4y›θ•Β ∩∉∠∪ š.......﴾ 

 طه
 

٨٨ ٦٩- ٦٧ 

٣٦ - ﴿* šUθ•ƒr&uρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ .........﴾ ٢٨ ٨٤،٨٣ 

٣٧ - ﴿!$−ƒÌ� Ÿ2 y— uρ øŒÎ) 2”yŠ$tΡ … çµ−/ u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ ÎΤ ö‘ x‹s?....﴾ 
 األنبياء

٣١ ٩٠،٨٩  
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١٣٩ 

�א�����س�א�!��� �
 

 
 

        فهرس األحاديث
        

 رقم الصفحة طرف الحديث م

 ٥٢ ..."أرخص النبي في رقية الحية لبني عمرو"  -١

 ١١٥ .."أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه، وشر عباده"  -٢

 ٤٢ ..."ان وهامة أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيط"  -٣

ٌقل هو الله َأحد﴿: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ"  -٤ َ ُ  َ ُ ْ  ٩١ .."﴾ حتى ختمهاُ

 ٢٧ ..."ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"  -٥

 ١٠٥ ..."بلى: أال ُأريك امرأة من أهل الجنة، قلت"  -٦

 ١١١ ...."أال أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب"  -٧

َأال تعلمين هذه"  -٨   ٥٩ " رقية النملة كما علمتيها الكتابةُ

 ٩٣،٤٩ .."ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط"  -٩

 ٩٧،٩٩ "من العين) نسترقي(ُ أو أمر أن يسترقى ����أمرني رسول اهللا " - ١٠

 ١١٧ ..."أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة رضي اهللا عنهما" - ١١

 ١٠٠ .."كيت؟اشت! يا محمد:  أتى النبي، فقال����أن جبريل " - ١٢

  ١١٨،٥ ..."أن رسول اهللا دخل عليها، وامرأة تعالجها " - ١٣
 ٥٤ ...." كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه����أن رسول اهللا " - ١٤

 ٩١ .."انسب لنا ربك: أن المشركين قالوا لرسول اهللا" - ١٥

رخص في الرقية من الحمة، والعين، والنملة"أن النبي " - ١٦ ُ" ٩٧،١٠٠،٥٩ 

 ٩٣،٥٠ .." كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه����نبي أن ال" - ١٧

 ١١١،٩٣،٩ ...."أن النبي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث" - ١٨

 ١٣١،٥٤ "مروا بماء فيهم لديغ ����أصحاب النبي  ًأن نفرا من" - ١٩

 ٩١ ..."أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم" - ٢٠

 ٩١ ..."وكيف يقرأ:  أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، قالواأيعجز" - ٢١

 ١١٥،٨٤،٤٩ ..."إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي" - ٢٢

 ١١٧ ............."إذا استجنح الليل" - ٢٣

 ١١٧،١١٥ ..."إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب" - ٢٤

 ١١٤،١١٦ ."...إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من اهللا" - ٢٥
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 رقم الصفحة طرف الحديث م

 ١١٥،١١٦ ..."إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبصق عن يساره" - ٢٦

 ١١٧ ..."إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوله" - ٢٧

 ٦٩،٥٠ .."أعوذ بكلمات اهللا التامات : "ًإذا نزل أحدكم منزال فليقل" - ٢٨

 ١٠١،٥٠ .."ٕإسماعيل واسحاق) بهما(إن أباكما كان يعوذ بها " - ٢٩

 ٤٥ ...."إبليس يضع عرشه على الماءإن " - ٣٠

 ٦ ...."إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه، من يهده اهللا فال مضل له" - ٣١

 ١٠٦ ..."إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم" - ٣٢

 ٩٨،٦٧ .."إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم" - ٣٣

 ٨٧ "إن العلماء ورثة األنبياء" - ٣٤

 ١٩ ......"ٕت وانما لكل امرئ ما نوىإنما األعمال بالنيا" - ٣٥

 ٦٧ "إنما هي ركضة من الشيطان" - ٣٦

ًإن من البيان لسحرا" - ٣٧ ْ ِ َ  ِ" ٦١ 

 ٣٧ ... "إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو" - ٣٨

 ٩٢     "استرقوا لها فإن بها النظرة" - ٣٩

 ٨٣ .."ٕوالهكم إله واحد ال إله (اسم اهللا األعظم في هاتين اآليتين " - ٤٠

 ٤٩،٩،٧ "اعرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" - ٤١

ًاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه" - ٤٢ ".... ٨١ 

 ١٣٠،٥٤ ..."في سفرة���� أصحاب النبي  انطلق نفر من" - ٤٣

 ٢٧ "البر حسن الخلق" - ٤٤

 ٢٤ "بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا" - ٤٥

 ٥٧ ..."عد عند النبي، سمعبينما جبريل قا" - ٤٦

 ٥٦ .."بينما رسول اهللا ذات ليلة يصلي، فوضع يده على" - ٤٧

 ٢١ ..."تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها " - ٤٨

 ١١٢ .."جاء ناس من أصحاب النبي، فسألوه، إنا نجد في أنفسنا" - ٤٩

 ٩٣  ...."����خرجنا في ليلة مطر، وظلمة شديدة نطلب رسول اهللا " - ٥٠

 ٦٥ .."خذها، فلعمرى لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق" - ٥١

 ١٢٥ ..."يا أيها الناس: "خطبنا عمر بالجابية، فقال" - ٥٢
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 ٥٢ .." ألهل بيت من األنصار ����رخص رسول اهللا " - ٥٣

 ٥٢ " في الرقية من كل ذي حمة����رخص النبي " - ٥٤

 ١١٥،١٠٦ ..."الرؤيا الصالحة من اهللا، والحلم من الشيطان" - ٥٥

 ١١٠ ..."اللهم رحمتك أرجو فال تكلني إلى نفسي: دعوات المكروب" - ٥٦

 ١١١ .."دعوة ذي النون إذا دعا ، وهو في بطن الحوت" - ٥٧

 ١٠٤ .."ما شيء أجده في صدري: سألت ابن عباس، فقلت" - ٥٨

 ١١٢ "تلك محض اإليمان: "الوسوسة، قالُسئل النبي عن " - ٥٩

عجبا ألمر المؤمن، إن أمره كل" - ٦٠  ٧٥ ..."ه خيرً

 ٩٦،٩٨ .."العين حق، ولو كان شيء سابق القدر" - ٦١

 ٣٦ ..."يا رسول اهللا: فناء أمتي بالطعن والطاعون، فقيل" - ٦٢

 ١٠١ ..."باسم اهللا يبريك: "كان إذا اشتكى رسول اهللا رقاه جبريل، قال" - ٦٣

 ١١٨،٥٨،٤٠،٥ "...كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة" - ٦٤

 ٩٣ .." يتعوذ من عين الجان، وعين اإلنس���� كان رسول اهللا" - ٦٥

 ١٢٢ ...." يغزو بأم سليم، ونسوة من األنصار ����كان رسول اهللا " - ٦٦

  ٥٣ "كان لي خال يرقى من العقرب، فنهى رسول اهللا عن الرقى" - ٦٧
 ١٢٢ ..." نسقي ونداوي الجرحى����كنا مع النبي " - ٦٨

 ١١٦ ...كيف صنع رسول اهللا ليلة كادته الشياطين؟" - ٦٩

 ٥٧ .."في القرآن ) سورة(ألعلمنك سورة هي أعظم السور " - ٧٠

 ١١٠ ...."ال إله إال اهللا العظيم الحليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم" - ٧١

ال تجعلوا بيوتكم مقابر، وان البيت الذي" - ٧٢ ٕ"..  ٨٠  
 ١١٨،٨٠،٤٩ .."ال تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان" - ٧٣

 ١١٨ "يه تماثيل، أو تصاويرًال تدخل المالئكة بيتا ف" - ٧٤

 ١١٨ "ًال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب، وال صورة" - ٧٥

ٍال رقية إال من عين َأو حمة" - ٧٦ َِ ُْ َ ٍَ ْ ْ  ِ َ ْ ُ َ" ١٠ 

 ١٠٧،١٠٤ .."اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي" - ٧٧

اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي" - ٧٨ ".... ٤٢ 

ال يحد" - ٧٩ ِثن أحدكم بتلعب الشيطان بهُ  َِ ُ ُ "... ٧٣ 
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 ١١٢ ..."خلق اهللا: ُال يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا" - ٨٠

 ٣٢ .."ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" - ٨١

 ٥٥ .."ًلعن اهللا العقرب، ال تدع مصليا وال غيره" - ٨٢

 ٨ "هللا عز وجللكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن ا" - ٨٣

 ٥٣،٣٩،٩،٧ "ًما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" - ٨٤

  ٧٥،٨ "ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء" - ٨٥
 ٥٧ .."ما أنزل اهللا في التوراة، وال في اإلنجيل مثل ُأم القرآن" - ٨٦

 ١٠٢ ..." اللهم إني عبدك:"ما قال عبد قط إذا أصابه هم، وحزن" - ٨٧

 ١٠٠ .."أرى أجسام بني أخي ضارعةمالي " - ٨٨

 ١٠٩ ..."ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا" - ٨٩

 ١١٧ .."ُمثل البيت الذي يذكر اهللا فيه" - ٩٠

 ٩٠ ..."بسهل بن حنيف، وهو يغتسل مر عامر بن ربيعة " - ٩١

 ٢٥ "المستشار مؤتمن" - ٩٢

ًمن أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه" - ٩٣ ً".. ١٢٦ 

ُمن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له" - ٩٤ ً"... ١٢٥ 

 ١١٩ ..."ًمن اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية، أو ضارية" - ٩٥

 ٢٥ "ًمن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة" - ٩٦

 ٥٧ ...."من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن" - ٩٧

 ٦٩،٥١ .."بسم اهللا الذى ال يضر مع اسمه: من قال" - ٩٨

 ١١٦،٨٦،٦٩،٤٩ "تين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاهمن قرأ اآلي" - ٩٩

 ٨ ..."نعم يا عباد اهللا، تداووا فإن اهللا لم يضع داء إال وضع له"- ١٠٠

 ٧٤،١٣ "هي من عمل الشيطان"- ١٠١

 ١١٨ .." في ساعة يأتيه فيها���� جبريل ����واعد رسول اهللا "- ١٠٢

 ٨٤ .."والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن"- ١٠٣

 ٢١ " ...بدعة ضاللة  األمور محدثاتها وكلوشر"...- ١٠٤

 ٢١ ..."وما أدراك أنها رقية؟"- ١٠٥

 ٨٤ ...."يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟"- ١٠٦
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 ١٠٤ .." يعرض بالشيء- يا رسول اهللا إن أحدنا يجد في نفسه"- ١٠٧

 ١١٤ .."يا رسول اهللا، إن الشيطان قد حال بيني وبين صالتي وقراءتي"- ١٠٨

 ٤٨ ..."يا غالم إني أعلمك كلمات، احفظ اهللا يحفظك"- ١٠٩

ًيا نبي اهللا، إن لي أخا وبه وجع"- ١١٠ ".... ٧٦ 

ُيستجاب ألحدكم ما لم يعجل، يقول"- ١١١ ُ َ َ َ َ ُ َ ُْ ْ ْْ َْ َ ُ ِ ِدعوت، فلم يستجب لي: َ ْ َُ ُ ََ ْ ْ ََ ْ َ".. ٣٢ 
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 رقم الصفحة اسم العلم م

 ٥٧  بن قيس أبي بن كعب  -١

 ٥٢ أبي سعيد بن المعلى   -٢

 ٨٣ أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية   -٣

 ٦ أزد شنوءة  -٤

 ٨ أسامة بن شريك الثعلبي   -٥

 ٩٧ أسعد بن حنيف األنصاري  -٦

 ٩٢ أسماء بنت عميس الخثعمي   -٧

 ٧ آل عمرو بن حزم   -٨

 ٧٢ بنو زريق   -٩

 ٧ جابر بن عبداهللا بن عمرو الخزرجي - ١٠

 ١١٥ "بأبي قتادة األنصاري: " بلدمة بن خناس المعروفالحارث بن - ١١

 ١١ "بالبغوي: "مسعود الفراء المعروفالحسين بن  - ١٢

 ٦١ حمنة بنت جحش األسدية  - ١٣

 ٦٥ خارجة بن الصلت التميمي - ١٤

 ٥٠ خولة بنت حكيم السلمية  - ١٥

 ١٢٢ الربيع بنت معوذ - ١٦

 ٩ الربيع بن سليمان أبو محمد المصري  - ١٧

 ١٠٩ "بأبي طلحة األنصاري: "جاري المعروفزيد بن سهل الن - ١٨

 ٥ زينب بنت معاوية زوج ابن مسعود  - ١٩

 ١٠٢ سعد بن أبي وقاص - ٢٠

 ٧١ سفيان بن عيينة الكوفي  - ٢١

 ١١٣ "ُبأبي زميل: "سماك بن الوليد الحنفي المعروف - ٢٢

 ٩٧ سهل بن حنيف بن وهب األنصاري األوسي - ٢٣
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 ١١٥ شعيب بن محمد السهمي القرشي  - ٢٤

 ٥٩  بنت عبداهللا بن عبد شمس القرشية الشفاء - ٢٥

 ٨٠ "بأبي أمامة الباهلي ":صدي بن عجالن بن وهب المعروف - ٢٦

 ١٠٦  ���� صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي - ٢٧

 ٦ ضماد بن ثعلبة األزدي - ٢٨

 ٩٧ عامر بن ربيعة العنزي  - ٢٩

 ٦٨ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - ٣٠

 ٨٦ عبداهللا بن خبيب الجهني - ٣١

 ٣٣ ن قيس بن سليم، أبو موسى األشعريهللا بعبد ا - ٣٢

 ٦٢ عبداهللا بن محمد بن قدامة المقدسي  - ٣٣

 ١٢٧ عبداهللا بن وهب القرشي  - ٣٤

 ١١٣ عثمان بن أبي العاص بن بشر بن دهمان  - ٣٥

 ٧٦ عطاء بن أبي رباح القرشي - ٣٦

 ٤٥ عقبة بن عامر الجهني - ٣٧

 ٤٩ عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري األنصاري - ٣٨

 ٤ أحمد الصعيدي العدويعلي بن  - ٣٩

  ١٠٦ " بزين العابدين ":علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف - ٤٠
 ٦٥ عالقة بن صحار التميمي : عم خارجة - ٤١

 ١١٥ عمرو بن شعيب السهمي القرشي  - ٤٢

 ٧ عوف بن مالك األشجعي  - ٤٣

 ٩١ " بأبي الدرداء ":عويمر بن مالك بن قيس المعروف - ٤٤

 ٩٦ "بأبي اليسر ": األنصاري المعروفكعب بن عمرو بن مالك - ٤٥

 ٧٢ لبيد بن األعصم  - ٤٦

 ٣ "بابن األثير ":المبارك بن محمد الجزري المعروف - ٤٧

 ١١٥ محمد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص - ٤٨

 ٦١ " بابن العربي: "محمد بن عبداهللا المعافري المعروف - ٤٩

 ١٢ محمد بن عبد الوهاب - ٥٠
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 ١١ عظيم آبادي محمد بن علي الصديقي شمس الحق ال - ٥١

 ١٤  محمد بن مفلح - ٥٢

 ١٣ محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي  - ٥٣

 ٦٨ "ببدر الدين العيني: "محمود بن أحمد بن موسى المعروف - ٥٤

 ٧٤ ّمعاوية بن سالم  - ٥٥

 ١١٠ "بأبي بكرة:  " كلدة المعروف الحارث بننفيع بن - ٥٦

 ١١٦ " بأبي التياح: "يزيد بن حميد الضبعي المعروف - ٥٧
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  فهرس المصادر والمراجع
  :مصنفات القرآن وعلومه: ًأوال

  .القرآن العظيم
  . أحكام القرآن، لمحمد بن عبد اهللا األندلسي المعروف بابن العربي، دار الكتب العلمية -١
 - بيـــــروت-أحكـــــام القـــــرآن، ألحمـــــد بـــــن علـــــي الـــــرازي الجـــــصاص، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي -٢

 .ه١٤٠٥

ناصـــر الــدين أبـــو ســـعيد عبــد اهللا بـــن عمـــر بــن محمـــد الـــشيرازي  "يـــل وأســرار التأويـــلأنــوار التنز" -٣
  .  م١٩٦٨ -البيضاوي، القاهرة الطبعة الثانية، مطبعة البابي الحلبي

هــ، دار ٩٥١إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، القاضي أبـي الـسعود العمـادي المتـوفي -٤
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤عة الرابعة إحياء التراث العربي، بيروت، الطب

 .بيروت-بحر العلوم، ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، دار الفكر -٥

، ١ ط- بيــروت-البحــر المحــيط، لمحمــد بــن يوســف المعــروف بــأبي حيــان، دار الكتــب العلميــة  -٦
 .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢

حــسن . البحــر المديــد فــي تفــسير القــرآن المجيــد، ألحمــد بــن محمــد المهــدي الحــسني، الناشــر د -٧
  .  ه١٤١٩- القاهرة-زكي

  . م١٩٩٧- تونس-التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع -٨
، ١تفـــسير جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل آي القـــرآن، لمحمـــد بـــن جريـــر الطبـــري، مؤســـسة الرســـالة، ط -٩

  . م٢٠٠٠
  .اهرة الق-التفسير الحديث، لمحمد عزة دروزة، دار إحياء الكتب العربية - ١٠
تفـــسير روح البيـــان، إلســـماعيل حقـــي بـــن مـــصطفى اإلســـتانبولي الحنفـــي، دار إحيـــاء التـــراث  - ١١

 . العربي

 .  بيروت-تفسير السراج المنير، لمحمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب العلمية - ١٢

ه، دار ٦٦٠:تفسير العز بن عبـد الـسالم، لإلمـام عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسالم، ت - ١٣
 . م١٩٩٦ه، ١٤١٦، ١ ط-وت بير-ابن حزم

تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الدمـشقي القرشـي، دار طيبـة  - ١٤
  . م١٩٩٩-ه١٤٢٠، ٢للنشر والتوزيع، ط

 . تفسير المراغي، ألحمد المراغي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر - ١٥

 . م١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، ه، ١٣٥٤:تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، ت - ١٦
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وهبـــة بـــن مـــصطفى الزحيلـــي، دار الفكـــر . التفـــسير المنيـــر فـــي العقيـــدة والـــشريعة والمـــنهج، د - ١٧
  . ه١٤١٨، ٢ ط- دمشق، بيروت-المعاصر

 .  حجازي، دار الجيل الجديدمحمود. التفسير الواضح، د - ١٨

 بـــن ناصـــر الـــسعدي، مؤســـسة تيـــسير الكـــريم الـــرحمن فـــي تيـــسير كـــالم المنـــان، لعبـــد الـــرحمن - ١٩
  . م٢٠٠٠، ١الرسالة، ط

 -الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبداهللا محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، دار عـالم الكتـب - ٢٠
 .ه١٤٢٣ ط-الرياض

الجــواهر الحــسان فــي تفــسير القــرآن، لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــالبي، مؤســسة  - ٢١
  . بيروت-األعلمي

 .م١٩٨١ - دار الشروق-يد سيد قطب، الطبعة العاشرة، القاهرةفي ظالل القرآن، للشه - ٢٢

فتح القدير الجامع بين فني الرواية، والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الـشوكاني، دار  - ٢٣
 . بيروت-الفكر

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التأويـل، ألبـي القاسـم محمـود بـن عمـر  - ٢٤
 . بيروت– التراث العربي الزمخشري، دار إحياء

الكــشف والبيـــان، ألبـــي إســـحاق أحمـــد بـــن محمــد بـــن إبـــراهيم الثعلبـــي النيـــسابوري، دار إحيـــاء  - ٢٥
 . ه١٤٢٢، ١ ط-بيروت-التراث العربي

ُلباب التأويل في معاني التنزيل، لعالء الدين علي بن محمد البغـدادي، الـشهير بالخـازن، دار  - ٢٦
 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩ لبنان، – بيروت –الفكر 

لبــاب النقــول فــي أســباب النــزول، لعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر بــن محمــد الــسيوطي، دار إحيــاء  - ٢٧
  .  بيروت-العلوم

-اللباب في علوم الكتاب، ألبي حفص عمـر بـن علـي الدمـشقي الحنبلـي، دار الكتـب العلميـة - ٢٨
 . ه١٤١٩، ١ط-بيروت

د الـرحمن األندلـسي الـشهير المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، ألبي بكر غالب ابن عب - ٢٩
 .هـ١٤٢٢ – بيروت –بابن عطيه، دار الكتب العلمية 

هــ، دار ٥١٦معالم التنزيل، لإلمام محيي الدين أبو محمد بن الحـسين بـن مـسعود البغـوي، ت - ٣٠
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ٤طيبة، ط

، ١ط - بيروت-مفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي، دار الكتب العلمية - ٣١
 .م٢٠٠٠



١٤٩ 

�א�����س�א�!��� �
 

 
 

 –النكت والعيون، ألبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي، دار الكتب العلمية       - ٣٢
  . لبنان-بيروت

 :مصنفات الحديث وشروحه: ًثانيا

تحفـــة األحــــوذي بــــشرح جــــامع الترمــــذي، لمحمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن المبــــاركفوري، دار الكتــــب  - ٣٣
  .بيروت-العلمية

اني واألســانيد، ليوســف بــن عبــداهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــ - ٣٤
  .القرطبي، مؤسسة قرطبة

  . جامع األحاديث، لجالل الدين السيوطي - ٣٥
الجــامع الــصحيح لــسنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى الترمــذي، دار إحيــاء التــراث  - ٣٦

  . العربي
  .الصديقيدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لمحمد علي بن محمد البكري  - ٣٧
  . بيروت-سنن أبي داود، لسليمان بن األشعث السجستاني، دار الكتاب العربي - ٣٨
  .  بيروت-سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، دار الفكر - ٣٩
  . سنن الدارمي، لعبداهللا بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، دار الكتاب العربي - ٤٠
، ٢ ط-حلـــــب-ت اإلســـــالميةســـــنن النـــــسائي، أحمـــــد بـــــن شـــــعيب النـــــسائي، مكتـــــب المطبوعـــــا - ٤١

  .م١٩٨٦
 حيدر -السنن الكبرى، ، ألحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مجلس دائرة المعارف النظامية - ٤٢

 . ه١٣٤٤، ١ط-آباد، الهند

ــــاني، أســــطوانة المكتبــــة الــــشاملة،  - ٤٣ ــــسلة األحاديــــث الــــصحيحة، لمحمــــد ناصــــر الــــدين األلب سل
  .اإلصدار الجديد

 .الرياض–ن األلباني، مكتبة المعارف السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الي - ٤٤

 -شـــرح صـــحيح البخـــاري، ألبـــي الحـــسن علـــي بــــن خلـــف البكـــري ابـــن بطـــال، مكتبـــة الرشــــد - ٤٥
  . ٢ ط-الرياض

شـــرح الـــسيوطي لـــسنن النـــسائي، لعبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر أبـــو الفـــضل الـــسيوطي، مكتـــب  - ٤٦
  .م١٩٨٦، ٢ ط-حلب-المطبوعات اإلسالمية

  . م١٩٩٩، ١ ط- الرياض-العيني، مكتبة الرشدشرح سنن أبي داود، لبدر الدين  - ٤٧
، ٢ ط- بيـــــروت-شـــــرح الـــــسنة، للحـــــسين بـــــن مـــــسعود البغـــــوي، المكتـــــب اإلســـــالمي، دمـــــشق - ٤٨

  . م١٩٨٣ه، ١٤٠٣



١٥٠ 

�א�����س�א�!��� �
 

 
 

  . ه١٤١٠، ١ ط- بيروت-شعب اإليمان، ألحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية - ٤٩
 -التميمـي، مؤسـسة الرسـالةصحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان، لمحمـد بـن حبـان أبـو حـاتم  - ٥٠

  .م١٩٩٩، ٢ ط-بيروت
  .صحيح البخاري، نسخة طوق النجاة، أسطوانة المكتبة الشاملة، اإلصدار الجديد - ٥١
  . صحيح مسلم، أسطوانة المكتبة الشاملة، اإلصدار الجديد - ٥٢
، ١ ط- الكويــت-صــحيح أبــو داود، لمحمــد ناصــر األلبــاني، مؤســسة غــراس للنــشر والتوزيــع - ٥٣

  .م٢٠٠٢
  .ن ماجه، لمحمد ناصر الدين األلبانيصحيح اب - ٥٤
عمــــــــــدة القــــــــــاري شــــــــــرح صــــــــــحيح البخــــــــــاري، لبــــــــــدر الــــــــــدين العينــــــــــي، مــــــــــصدر الكتــــــــــاب  - ٥٥

com.alhlhdeeth.www://http 
-عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، محمــد شــمس الحــق العظــيم آبــادي، دار الكتــب العلميــة - ٥٦

  .م١٤١٥، ٢ ط-بيروت
- غريب الحديث، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، دار الكتب العلمية - ٥٧

 .م١٩٨٥، ١ ط-بيروت

 -فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، ألحمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر العـــسقالني، دار المعرفـــة - ٥٨
  -بيروت

  . م١٩٩٤، ١ ط- بيروت-فيض القدير، للمناوي، دار الكتب العلمية - ٥٩
-بيـــروت-ع الفوائـــد، نـــور الـــدين علـــي بـــن أبـــي بكـــر الهيثمـــي، دار الفكـــرمجمـــع الزوائـــد ومنبـــ - ٦٠

 .  ه١٤١٢

 . بيروت-المستدرك على الصحيحين، ألبي عبداهللا الحاكم النيسابوري، دار المعرفة - ٦١

  . م١٩٩٩، ٢مسند اإلمام أحمد، لإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ط - ٦٢
 . ن أبي شيبة، اسطوانة المكتبة الشاملةمصنف ابن أبي شيبة، ألبي بكر عبداهللا بن محمد ب - ٦٣

 .١ ط-حلب-معالم السنن، ألحمد بن محمد الخطابي البستي، المطبعة العلمية - ٦٤

 -المعجــم الــصغير، لــسليمان بــن أحمــد أبــو القاســم الطبرانــي، المكتــب اإلســالمي، ودار عمــار - ٦٥
  .م١٩٨٥، ١ط-بيروت

  .براهيم القرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألبي حفص عمر بن إ - ٦٦
: ، تحقيــق٣ ط- بيــروت-مــشكاة المــصابيح ،لمحمــد بــن عبــداهللا التبريــزي، المكتــب اإلســالمي - ٦٧

  .محمد ناصر الدين األلباني
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المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج، ألبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي، دار إحيــاء  - ٦٨
 .ه١٣٩٢، ٢ ط- بيروت-التراث العربي

 .م١٩٩١، ١ ط- دمشق-س األصبحي، دار القلمموطأ اإلمام مالك، لمالك بن أن - ٦٩

نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار شرح منتقى األخبار، لمحمد بن علـي الـشوكاني، إدارة  - ٧٠
  . الطباعة المنيرية

  :مصنفات الفقه والقواعد واألصول: ًثالثا
  .  بيروت-األم، لمحمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة - ٧١
توجيــه والتعليــل لمــسائل المــستخرجة، لمحمــد بــن أحمــد بــن رشــد البيــان والتحــصيل والــشرح وال - ٧٢

 . م١٩٨٨، ٢ ط- بيروت-القرطبي، دار الغرب اإلسالمي

  . بيروت-الثمر الداني في تقريب المعاني، لصالح بن عبد السميع األزهري، المكتبة الثقافية - ٧٣
ي، دار حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح كفايـــة الطالـــب الربـــاني، لعلـــي الـــصعيدي العـــدوي المـــالك - ٧٤

  . ه١٤١٢-بيروت-الفكر
 -حاشـــية رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار شـــرح تنـــوير األبـــصار، البـــن عابـــدين، دار الفكـــر - ٧٥

  . م٢٠٠٠-بيروت
 -روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، ألبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي، المكتــب اإلســالمي - ٧٦

  .ه١٤٠٥-بيروت
  . بي الطيب القنوجي، دار المعرفةالروضة الندية شرح الدرر البهية، لمحمد صديق خان أ - ٧٧
المغنــي فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل الــشيباني، لعبــداهللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، دار  - ٧٨

  .ه١٤٠٥، ١ ط-بيروت-الفكر
ـــشاملة،  - ٧٩ المجمـــوع شـــرح المهـــذب، ألبـــي زكريـــا يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي، اســـطوانة المكتبـــة ال

  . اإلصدار الجديد
  :تراجممصنفات اللغة وال: ًرابعا
  . أسد الغابة، البن األثير، اسطوانة المكتبة الشاملة، اإلصدار الجديد - ٨٠
  . م٢٠٠٢، ١٥األعالم، لخير الدين بن محمود الزركلي، دار العلم للماليين، ط - ٨١
 - بيــروت-اإلصــابة فــي تمييــز الــصحابة، ألحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني، دار الجيــل - ٨٢

  . ه١٤١٢، ١ط
    .www.al-warraq.comاب، البن عبد البر، موقع الوراق،االستيعاب في معرفة األصح - ٨٣
  .بغية الوعاة، لجالل الدين السيوطي، المكتبة العصرية - ٨٤
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  . com.warraq-al.wwwتهذيب اللغة، لألزهري، موقع الوراق،  - ٨٥
اهر القـــاموس، لمحمــــد بــــن محمــــد بـــن عبــــد الــــرزاق الحــــسيني الملقــــب تـــاج العــــروس مــــن جــــو - ٨٦

 . بمرتضى الزبيدي، دار الهداية

  . م١٩٨٦تقريب التهذيب، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار الرشيد، - ٨٧
  . م١٩٨٤، ١تهذيب التهذيب، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار الفكر، ط - ٨٨
، ١ ط-بيــــروت-جــــاج المــــزي، مؤســــسة الرســــالةتهـــذيب الكمــــال، ليوســــف بــــن الزكــــي أبــــو الح - ٨٩

  . م١٩٨٠
 - بيـروت-لسان الميزان، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات - ٩٠

  . م١٩٨٦، ٣ط
  . م١٩٩٨، ١ ط- بيروت-تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد الذهبي، دار الكتب العلمية - ٩١
ــ - ٩٢ سليمان بــن خلــف البــاجي، موقــع التعــديل والتجــريح لمــن خــرج عنــه البخــاري فــي الــصحيح، ل

  .يعسوب
  . م١٩٧٥، ١الثقات، لمحمد بن حبان ، دار الفكر، ط - ٩٣
  . ١الجرح والتعديل، لعبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي، ط - ٩٤
، ٩ ط- بيـروت-سير أعـالم النـبالء، لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي، مؤسـسة الرسـالة - ٩٥

  . م١٩٩٣
  .مكتبة الشاملة، اإلصدار الجديدالصحاح في اللغة، للجوهري، اسطوانة ال - ٩٦
القـــاموس المحـــيط، لمحمـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز آبـــادي اســـطوانة المكتبـــة الـــشاملة، اإلصـــدار  - ٩٧

  . الجديد
  . ١ ط- بيروت-لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي، دار صادر - ٩٨
  لسان الميزان، البن حجر العسقالني  - ٩٩

  .م١٩٧٩ن فارس بن زكريا، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين أحمد ب - ١٠٠
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 آله وصحبه ومن تبعه بإحسان  وعلى����الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد 
وقد ) دراسة قرآنية موضوعية(تناول هذا البحث دراسة موضوع آيات الرقية الشرعية : إلى يوم الدين

قسم هذا البحث إلى تمهيد وثالثة فصول وخاتمة ُ: 

 وتحدث فيه الباحث عن تعريف الرقية، وأقوال العلماء فيها، ثم بين الباحث نشأة الرقية، :التمهيد
ًتاريخها، ثم استعرض الباحث حكم العالج بالرقية مبينا شروط جوازها، ثم وضح الباحث الفرق و

  . بين الرقية والتميمة والتولة والنشرة والودعة وختم التمهيد ببيان أثر الرقية في المجتمع

 تحدث فيه الباحث عن أركان الرقية، وأنواعها، وحكمها، حيث بين تعريف الراقي: الفصل األول
ُوشروطه وآدابه، وتعريف المرقي وشروطه، ثم عرف الباحث المرقى منه وأنواعه، حيث استعرض  
بعض األمراض التي يتسبب بها الجن، من أمراض عضوية وجنسية ونفسية، ثم بين تعريف المرقي  ِ 

رقية شرعية : به مستعرضا أقوال العلماء فيه، ثم بين الباحث أنواع الرقية وأنها تنقسم إلى قسمين
  . جائزة، ورقية شركية ممنوعة، وأقوال العلماء فيهما، وختم الباحث الفصل بالحديث عن حكم الرقية

 تحدث الباحث فيه عن كيفية العالج بالرقية الشرعية، فبدأ بالحديث عن الرقية قبل :الفصل الثاني
ن من أذى الشيطان، ثم وقوع الداء، واألمور التي يستطيع اإلنسان من خاللها الوقاية والتحص

تحدث عن الرقية بعد وقوع الداء مبينا رقية اللديغ، ورقية النملة، ورقية الجروح، ثم وضح الباحث  ً
وكيفية ، ًكيفية رقية األمراض غير العضوية، فبدأ برقية السحر مستعرضا تعريف السحر، وأنواعه

 التفسير، وفضائل بعض هذه ًالعالج منه، مستعرضا آيات العالج وتفسيرها من مختلف كتب
اآليات، ثم تحدث عن رقية العين، والطرق المشروعة التقاء العين، ثم تحدث عن رقية المس 
ًوالصرع معرفا بهما، ومبينا أنواعهما، وكيفية العالج منهما، ثم رقية المصيبة، والوسوسة، والفزع  ً

  .حديث عن رقية البيتواألرق المانع من النوم، واألحالم المزعجة، وختم الفصل بال

المرأة  فبدأ باألحكام التي تخص استعرض الباحث بعض األحكام المتعلقة بالرقية،: الفصل الثالث
بالرقية، ثم حكم رقية أهل الكتاب للمسلمين، وختم الفصل بالحديث عن حكم أخذ األجرة على 

  .    الرقية

  .حيث استعرض الباحث فيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
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This research is committed to study the subject of  “Ruqyah” in which 
it consists of an introduction, three chapters, and a conclusion. 
 
� The Introduction:  
 
Throughout the introduction, the researcher defined “Ruqyah” and showed 
different opinions to a number of Islamic scholars relating the issue of  
Ruqyah. He also showed its historic background, conditions for a 
permissible Ruqyah, the different kinds of Ruqyah, and the effect of 
Ruqyah inside the society. 
 
� First Chapter:  
 
 In this chapter, the researcher explained in detail the “Ruqyah” showing a 
number of physical , psychological and sexual sickness and harm that been 
caused by “Jinn” or “Devil” and the possible healing methods. . He also 
mentioned in detail examples of psychological sickness like (insanity, 
depression, anxiety, tension, epilepsy, Al-wasswass “whispers from the 
Devil”, personality disorders, hallucinations), and also examples of 
physical sickness like (Female diseases as  infertility, heavy bleeding and 
menstrual irregularities, infections). 
He also showed things to be avoid in Ruqyah such as “Magicians, 
Unintelligible words or phrases, Applying it in prohibited or strange 
situations, Using prohibited words or phrases, Relying on the power of the 
Ruqyah”.  
 
� Second Chapter: 
 
During this chapter, the researcher defined Magic “Sihr”, and Jinn,  and 
showed its different kinds, giving at the same time existing evidences of 
Sihr and Jinn from Quran and Sunnah.    
He also showed the remedies used to heal sickness caused by Jinn or even 
by Witchcraft, mentioning the protective measures against Witchcraft, 
Devils, and Jinn.  
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� Third Chapter: 
 
 In this chapter, the researcher referred to some rules regarding Ruqyah, 
starting with the rules that concern women, rules of remedying  Muslims 
using Ruqyah by non-Muslims, ending with rules about the allowance to 
take fees for Ruqyah. 
 
� Conclusion: 
 
In the conclusion, the researcher pointed out to the results and 
recommendations of his research.  
 

 
 
 
 

 
 
 


